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Na  podstawie  art. 72 ust.1 w zw. z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawach ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. nr 35, poz. 222) określa się Statut Zespołu Szkół 

Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach. 
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1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017,  

poz. 59); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017, poz. 60); 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w Szkołach publicznych – tekst ujednolicony na 1 września 2016 roku 

(Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r. poz. 843); 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002                   

roku w sprawie organizacji roku szkolnego – tekst jednolity na 1 września 2016 roku 

(Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 z późn. zm.); 

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku                     

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i Szkołach (Dz. U.  z 1992 r. nr 36, poz. 155 z późn. zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2017 poz. 860); 

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie 

ramowych planów nauczania w Szkołach publicznych (Dz. U. z 31 marca 2017 r. poz. 

703); 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku, w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 

poz. 649); 

9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku                      

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, Szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 225 z późn. zm.); 

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku                          

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej                

w publicznych przedszkolach, Szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532). 
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§ 1 

Ilekroć w dalszej treści statutu jest mowa bez bliższego określenia o:   

1) Szkole - należy przez to rozumieć  

Branżowa Szkoła I stopnia 

w Zespole Szkół Rolniczych 

im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole 

Szkół Rolniczych w Smolajnach z siedzibą w Dobrym Mieście, ulica Fabryczna 6a, 

3) Pełna nazwa Szkoły brzmi:     

Branżowa Szkoła I stopnia 

w Zespole Szkół Rolniczych 

im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach 

4) Siedziba Szkoły:  

ul. Fabryczna 6a 

11-040 Dobre Miasto 

 

§ 2 

1. Na podstawie art. 98 ust.1 pkt 3 organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Olsztyński  

w Olsztynie, przy Placu Bema 5, 10-516 Olsztyn. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko - Mazurski Kurator 

Oświaty.  

        

§ 3 

1. Skrót nazwy Szkoły używany na pieczęciach i stemplach:   

Branżowa Szkoła I stopnia 

2. Świadectwa szkolne i dokumenty wydawane przez szkołę zawierają odcisk pieczęci           

urzędowej i pieczęci szkoły. 
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§ 4 

1. Proces dydaktyczny w Branżowej Szkole I stopnia odbywa się zgodnie                                 

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o ramowych planach nauczania. 

2. Typ i rodzaj szkoły: szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna – szkoła branżowa                       

I stopnia. Cykl kształcenia w szkole wynosi 3 lata na podbudowie szkoły 

podstawowej, gimnazjum w zawodach:   

1) Ogrodnik 611303 

2) Rolnik 613003 

3. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany dalej egzaminem 

zawodowym z zakresu danej  kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie 

przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów Branżowej Szkoły  I stopnia.  

5. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie świadectwa 

potwierdzającego kwalifikację w  zawodzie. 

6. Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia uzyskają świadectwo ukończenia szkoły, 

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

7. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego określają odrębne 

przepisy. 

8. Dyrektor szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami może wprowadzić inne niż w/w 

zawody, w których szkoła będzie prowadzić kształcenie.  

 

 

§ 5 

1. Celem Szkoły jest:  

1) wychowanie i kształcenie, przygotowujące do dalszej nauki, pracy i życia                                

w społeczeństwie, a także umożliwienie uczniom podtrzymania tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej z utrzymaniem zasad bezpieczeństwa               

i ochrony zdrowia, 



6 

 

2) przygotowanie do wykonywania zawodu w stopniu określonym programem 

nauczania Branżowej Szkoły I stopnia, 

3) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego i fizycznego, 

4) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie i wychowanie w 

duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy                                  

o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata,                     

o kulturze i środowisku naturalnym, 

5) wspomagania wychowawczej roli rodziny, 

6) zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej nad młodzieżą 

niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem 

społecznym, z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 

2. Powyższe, nadrzędne cele Szkoła realizuje poprzez wykonywanie następujących 

zadań: 

1) zapewnienie uczniom możliwości uczestniczenia we właściwie zorganizowanym 

procesie dydaktycznym, 

2) stwarzanie możliwości korzystania z opieki pedagogicznej, psychologicznej, 

lekarskiej i specjalnych form pracy dydaktycznej oraz doradztwa zawodowego, 

3) umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej, 

4) umożliwianie rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów poprzez prowadzenie 

zajęć w kołach zainteresowań, 

5) nauczanie i rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez aktywność w pracach  

Samorządu Uczniowskiego, 

6) sprawowanie opieki nad uczniami.   

3. Szkoła realizuje cele dydaktyczne i wychowawcze m.in. poprzez:  

1) prowadzenie zajęć wynikających z realizacji szkolnego planu nauczania,  

2) umożliwienie uczniom udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,  

3) organizowanie i finansowanie / współfinansowanie wycieczek szkolnych, zajęć 

praktycznych poza terenem szkoły, 

4) wspieranie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej służącego podnoszeniu    

jakości kształcenia.  
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4. Współpraca z instytucjami publicznymi miasta i regionu m.in. w zakresie rozbudzania 

aspiracji edukacyjnych społeczności lokalnej i promocji oraz w zakresie działalności 

innowacyjnej.  

5. W  Branżowej Szkole I stopnia zadania w zakresie wolontariatu będą realizowane 

przez szkolne koło wolontariatu. Działania koła, umożliwiają uczniom wybór                       

i opiniowanie ofert oraz dokonywanie samodzielnej diagnozy potrzeb społecznych              

w środowisku szkoły i jej otoczeniu. 

6. W realizacji celów i zadań Szkoły współuczestniczą rodzice uczniów poprzez 

uczestniczenie w zebraniach klasowych, indywidualne kontakty z wychowawcą klasy 

i nauczycielami uczącymi.  

7. Celem Branżowej Szkoły jest zapewnienie bezpiecznego pobytu w szkole przez 

sprawowanie przez nauczycieli opieki. 

8. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze Szkoły określają Program Wychowawczo-

Profilaktyczny. 

 

 

§ 6 

1. Organami Szkoły zgodnie z ustawą o systemie oświaty są:  

1) Dyrektor szkoły,  

2) Rada Pedagogiczna,  

3) Samorząd Uczniowski, 

4) Rada Rodziców.  

Dyrektor szkoły: 

I. Szkołą kieruje dyrektor szkoły powoływany i odwoływany przez organ 

prowadzący Szkołę na podstawie odrębnych przepisów.  

II. Dyrektor szkoły musi być nauczycielem posiadającym wyższe wykształcenie, co 

najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.  

III. Dyrektor szkoły w szczególności:  

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą Szkoły oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz,  
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b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych                   

w Szkole,  

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących,  

d) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,  

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, 

zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie,  

f) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  

g) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły na 

zasadach określonych przez organ prowadzący Szkołę (liczba i rodzaje 

stanowisk pracy sekretarka, księgowa, pracownik gospodarczy, sprzątaczka),  

h) zatrudnia nauczycieli, innych pracowników pedagogicznych i pracowników 

obsługi, 

i) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,  

j) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                    

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,  

k) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,  

l) współdziała ze Szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                 

w organizacji praktyk pedagogicznych,  

m) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy,  

n) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia specjalnego 

ucznia.  

IV. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole 

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.  

V. Dyrektor szkoły w szczególności decyduje w sprawach:  

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,  

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom                   

i innym pracownikom Szkoły,  

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej                   

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników Szkoły.  
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VI. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 

Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim.  

VII. Dyrektor szkoły jest upoważniony do opublikowania w drodze własnego 

zarządzenia tekstu jednolitego statutu.  

VIII. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie 

programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

danego etapu edukacyjnego oraz całości podstawy programowej kształcenia                  

w zawodach, w których kształci Szkoła.  

IX. Zadania dyrektora Szkoły w czasie jego nieobecności wykonuje Zarząd Powiatu, 

wyznaczając odpowiedniego nauczyciela.  

Rada Pedagogiczna: 

I. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.  

II. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników 

klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz               

w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek 

Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty, z inicjatywy przewodniczącego, 

prezesa zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, albo co 

najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.  

III. Dyrektor prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

obrad.  

IV. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać 

udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za 

zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń           

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.  

V. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów 

nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego, z uwzględnieniem 

korelacji kształcenia ogólnego i zawodowego.  
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VI. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub 

inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący 

powoływany przez dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu.  

VII. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:  

a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,  

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

d) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych,  

e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

f) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących skreślenia z listy uczniów, po   

zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,  

g) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanie nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy Szkoły.  

IX. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

a) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych,   

b) wnioski dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród                          

i wyróżnień,  

c) programy nauczania przedstawione przez nauczycieli dyrektorowi Szkoły,  

d) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przyznania nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

e) zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danego rocznika, przez co najmniej cykl edukacyjny                       

i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach               

w danym roku szkolnym,  

f) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka 

obcego innego niż obowiązkowy, zajęć, dla których nie została ustalona 

podstawa programowa, ale program nauczania został włączony do szkolnego 

zestawu programów nauczania).  

X. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  
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Samorząd Uczniowski: 

I. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Szkoły.  

II. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy 

samorządu są jedynymi przedstawicielami ogółu uczniów.  

III. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.  

IV. Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi Szkoły, Radzie 

Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie dotyczące realizacji 

podstawowych praw uczniów, w szczególności takich jak:  

a) prawo do zapoznania z programem nauczania, jego celami, treściami                           

i stawianymi przez nauczycieli wymaganiami,  

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  

c) prawo do organizowania życia szkolnego, właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania własnych zainteresowań,  

d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, rozrywki i sportu,  

e) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,  

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

Rada Rodziców 

I. Rodzice uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 tworzą Radę Rodziców. 

II. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

III. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału 

klasowego. 

IV. W wyborach, o których mowa w ust.3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

V. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

VI. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

VII. Rada Rodziców opiniuje program wychowawczo -profilaktyczny szkoły. 

VIII. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo -

profilaktycznego szkoły, o którym mowa w punkcie 7, program ten ustala 

dyrektor szkoły. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 
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IX. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły,                       

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

X. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

XI. Fundusze, o których mowa w ust. 10, mogą być przechowywane na odrębnym 

rachunku bankowym rady rodziców. 

XII. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin. 

 

§ 7 

1. Organy Szkoły są zobowiązane do wzajemnego respektowania przyznanych 

kompetencji i uprawnień, informowania się o planowanych działaniach oraz podjętych 

decyzjach. Za wymianę informacji oraz organizację spotkań odpowiada dyrektor 

szkoły.  

2. Organy ustalają między sobą formy i sposoby rozstrzygania sporów. 

3. Spory między organami powinny być w miarę możliwości rozstrzygane w drodze 

mediacji. 

4. Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie szkoły. 

5. W zakresie rozstrzygania spraw spornych, organ podejmujący wniosek lub uchwałę 

powinien zasięgnąć opinii innych organów kompetentnych w tej sprawie. 

6. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły 

Dyrektor jest zobowiązany do: 

1) zbadania przyczyny konfliktu 

2) wydania w ciągu 14 dni decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konfliktu                                 

i  powiadomienia o niej stron konfliktu. 

7. Od decyzji Dyrektora strony mogą wnieść odwołanie do organu prowadzącego lub      

8. nadzorującego w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. 

9. Decyzja podjęta przez organ prowadzący lub nadzorujący jest ostateczna. 

10. Spory pomiędzy Dyrektorem a innym i organami szkoły rozstrzyga, w  zależności od 

przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 
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§ 8 

1. Szkoła prowadzi naukę zgodnie z obowiązującym planem nauczania oraz 

Szczegółowymi Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania.  

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

stanowi arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie 

szkolnych planów nauczania. 

3. Dokumentacja szkoły prowadzona jest w wersji papierowej. Dane są udostępnianie 

uczniom i rodzicom szkoły. 

4. Zajęcia edukacyjne ogólnokształcące oraz zajęcia pozalekcyjne będą odbywały się                        

w pracowniach Szkoły Zespołu Szkół Rolniczych.  Zajęcia praktyczne uczniów 

organizowane są na terenie szkoły bądź zakładów współpracujących ze szkołą. 

Praktyki zawodowe będą się odbywały w przedsiębiorstwach, zakładach pracy                       

i instytucjach państwowych oraz jednostkach organizacyjnych osób prawnych                         

i fizycznych zapewniających pełne realizowanie podstawy programowej kształcenia               

w zawodach wymienionych w § 3 pkt.4  

5. Czas trwania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych są uwarunkowane planem 

nauczania dla określonego zawodu. 

6. Zasady organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych), 

obowiązki i prawa uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, a także 

obowiązki i prawa podmiotów organizujących dla uczniów praktyczną naukę zawodu 

określają odrębne przepisy. 

7. Uczeń - będący młodocianym pracownikiem, podlega przepisom wynikającym                         

z zawartej umowy o pracę, zgodnej z Kodeksem Pracy. 

8. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada:  

a) pomieszczenia dla realizacji zajęć dydaktycznych i zajęć praktycznych,  

b) gabinet pielęgniarki,  

c) bibliotekę i czytelnię,  

d) archiwum, 

e) szatnię. 
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9. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednego oddziału jest 

rok szkolny, który dzieli się na dwa półrocza: I półrocze i II półrocze.  

10. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły zawodowej 

mogą być organizowane w zespołach.  

11. Rok szkolny w Szkole rozpocznie się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.   

12. Terminy oraz czas trwania ferii zimowych, wiosennych i letnich są zgodne                             

z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.  

13. Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły podaje do wiadomości uczniów 

obowiązujący program nauczania i tygodniowy rozkład zajęć ustalony zgodnie                     

z podstawowymi wymogami zdrowia i higieny, planujący pracę uczniów i nauczycieli.  

14. Końcowym etapem cyklu kształcenia w Szkole jest spełnienie wymogów Ministra 

Edukacji Narodowej dotyczących zasad kończenia tego typu Szkoły.  

15. Szkoła, na życzenie rodziców bądź samych uczniów (pełnoletnich), organizuje lekcje 

religii/etyki. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promocję, jest wliczana do 

średniej ocen.  

 

§ 9 

1. Szkoła może prowadzić działalność dydaktyczno - wychowawczą w następujących 

formach: 

a) zajęcia dydaktyczne,  

b) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,  

c) porady, konsultacje i warsztaty dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli,  

d) zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań.   

2. Nazewnictwo zajęć wymienionych w ust.1 może ulec zmianie.  

 

§ 10 

1. Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne prowadzone są w systemie klasowo - lekcyjnym, 

gdzie godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

2. Optymalna liczebność oddziału wynosi 24 osoby.  

3. Kształcenie ogólne obejmuje nauczanie przedmiotów ogólnokształcących zgodnych                      

z właściwym ramowym planem nauczania.  

4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych  

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.  
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5. Niektóre zajęcia obowiązkowe, mogą być realizowane poza systemem klasowo - 

lekcyjnym, jeżeli treści tych zajęć przyczyniają się do wzbogacenia treści i metod 

dydaktycznych (np. wycieczki przedmiotowe, tematyczne, krajoznawcze).  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie odrębnych przepisów, 

obowiązkowe zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

7. Szkoła realizuje plany i programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego na 

podstawie odrębnych przepisów.  

8. Zajęcia rozwijające aktywność twórczą uczniów odbywać się będą w formie zajęć 

pozalekcyjnych.  

 

§ 11 

1. Szkoła organizuje (zgodnie z możliwościami finansowymi) zajęcia dodatkowe, 

pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe i zainteresowania uczniów.  

2. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są przez Szkołę w formie: kół zainteresowań                             

i działalności w organizacjach młodzieżowych. Udział uczniów w zajęciach jest 

dobrowolny.  

3. Szkoła określa zasady współpracy z poradniami specjalistycznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.  

4. Do zadań tego systemu w szczególności należą:  

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne                   

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

c) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, 

d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę                   

i  placówkę, 

e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań                

w  zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,  

f) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

Szczegółowy opis działania systemu zawarty jest w programie wychowawczym 

Szkoły. 
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5. W porozumieniu z organem prowadzącym oraz we współpracy z urzędami pracy, 

pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego i placówkami kształcenia 

praktycznego Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia pozaszkolne dla uczniów, 

zwiększając ich szansę na zatrudnienie. 

 

§ 12 

Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą w przeznaczonej do realizacji ich celów sali na 

terenie Szkoły.   

 

§ 13 

1. Kształcenie zawodowe może odbywać się w zakładach pracy i instytucjach 

państwowych oraz jednostkach organizacyjnych osób prawnych i fizycznych 

zapewniających pełne realizowanie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

wymienionych w § 3 pkt. 4 na podstawie umowy zawartej pomiędzy ZSR, a daną 

jednostką.  

2. Uczniowie Branżowej  Szkoły uczęszczać będą na zajęcia praktycznej nauki zawodu, 

które odbywać się będą w przedsiębiorstwach i zakładach pracy.   

3. Kształcenie zawodowe obejmuje nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych                                     

i praktycznych zgodnych z ramowym planem nauczania i podstawą programową 

kształcenia w wybranym zawodzie.   

 

§ 14 

1. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którzy z przyczyn losowych, rodzinnych 

lub rozwojowych potrzebują wsparcia poprzez:  

a) objęcie szczególną opieką ze strony wychowawcy klasy i psychologa,  

b) współpracę z ośrodkami pomocy społecznej,  

c) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.   

2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze m.in. poprzez opiekę pedagogiczną ze strony 

pedagoga szkolnego i współpracujących ze szkołą pracowników Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej.  
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§ 15 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. 

2. Rodzice mają prawo do:  

a) znajomości Programu Wychowawczo Profilaktycznego.  

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,  

c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce,  

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swych dzieci, 

e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy Szkoły, 

f) bezpłatnego uzyskiwania informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, 

niezależnie od formy i czasu przekazywania tej informacji.  

3. Rodzice są obowiązani do:  

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,  

b) współdziałania w egzekwowaniu regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 

szkolne,  

c) zapewnienie dziecku, stosownie do swoich możliwości warunków 

umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.  

4. Terminy spotkań z rodzicami określone są w szczegółowych warunkach i sposobie 

oceniania wewnątrzszkolnego. 

5. Obecność rodziców na zebraniach w terminach statutowych jest obowiązkowa.  

6. Przeprowadzanie zebrań jest wywiązywaniem się Szkoły z obowiązku informowania 

rodziców o postępach edukacyjnych i zachowaniu uczniów.  

 

§ 16 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, pracodawcy, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 

oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

oraz rodzice (prawni opiekunowie). 



18 

 

3. Biblioteka jest ośrodkiem informacji czytelniczej i informacyjnej. 

4. Biblioteka jest ośrodkiem wspomagającym proces kształcenia i doskonalenia kadry 

pedagogicznej. 

5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie 

zbiorów, korzystanie z tych zbiorów, a także prowadzenie przysposobienia 

czytelniczo- informacyjnego uczniów, w grupach bądź oddziałach. 

6. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

7. Zadaniem biblioteki jest:  

a) gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i wypożyczanie materiałów 

bibliotecznych, w tym podręczników, materiałów edukacyjnych,  

b) obsługi użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki, 

c) prowadzenie działalności informacyjnej,  

d) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych                        

i informacyjnych,  

e) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej                    

i medialnej,  

f) wspieranie nauczycieli i pracodawców w realizacji ich programów nauczania,  

g) przysposabianie uczniów do samokształcenia, korzystania z różnorodnych mediów, 

źródeł informacji i bibliotek,  

h) rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów poprzez podejmowanie 

różnorodnych działań dydaktyczno – wychowawczych, rozbudzających w uczniach 

zainteresowania czytelnicze,  

i) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,  

j) umożliwianie prowadzenia pracy twórczej. 

8. Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:  

a) gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich 

ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,  

b) gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne 

(slajdy, taśmy wideo, płyty, taśmy magnetofonowe),  

c) udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń,  

d) prowadzi działalność informacyjną – gazetka ścienna, strona internetowa szkoły, 

profil FB, kronika szkolna,  
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e) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji                

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,  

f) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia 

u nich nawyki czytania i uczenia się,  

g) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy 

wykorzystaniu zasobów multimedialnych i zasobów biblioteki,  

h) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną,  

i) rozbudza i rozwija indywidualne potrzeby czytelnicze uczniów,  

j) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,  

k) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa,  

l) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem,  

m) współuczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły 

poprzez współpracę z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, rodzicami, 

bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi. 

9. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia zbiorów 

kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, pracodawców, analizą 

obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami 

finansowymi szkoły. 

10. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, zasady współpracy 

biblioteki z uczniami, nauczycielami, rodzicami, pracodawcami oraz innymi 

bibliotekami określa Regulamin biblioteki. 

11. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 

 

§ 17 

Wydawanie uczniom legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów  

1. Legitymacje szkolne:  

Legitymacja szkolna (po przyjęciu ucznia do Szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie 

pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej(zmiana adresu, nazwiska).  

W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument 

potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się 

wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.  
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2. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej:  

a) w przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić 

do dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji 

szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat, 

b) do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię                     

i nazwisko, data urodzenia).  

3. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej do 7 dni.   

 

 

 

§ 19 

1. Obsadę kadrową Branżowej Szkoły I stopnia - liczbę i rodzaj etatów - ustala dyrektor 

szkoły.  

2. Dyrektor szkoły zatrudnia nauczycieli, innych pracowników pedagogicznych, 

pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi. Nauczyciele i inni 

pracownicy Szkoły są zatrudniani na podstawie umowy o pracę bądź na podstawie 

umowy zlecenia.  

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Szkoły oraz ich prawa i obowiązki 

regulują przepisy Kodeksu Pracy.  

4. Zakres zadań pracowników administracyjnych i obsługi określają przydziały 

czynności.  

5. Obowiązkiem wszystkich pracowników Szkoły jest w szczególności:  

a) zapobieganie sytuacjom agresywnym w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę                 

i w czasie przerw, poprzez zwracanie uwagi, informowanie o nich wychowawców 

lub dyrektora Szkoły,  

b) reagowanie na nieprzestrzeganie przez uczniów obowiązków określonych                        

w Statucie Szkoły, zwłaszcza w zakresie dbania o schludny wygląd, noszenia 

odpowiedniego stroju oraz właściwego zachowania wobec pracowników Szkoły                

i pozostałych uczniów.  

 



21 

 

6. Nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły mają prawo:  

a) do poszanowania własnej godności, swych przekonań religijnych                                         

i światopoglądowych pod warunkiem ich zgodności z powszechnie przyjętymi 

normami religijnymi, obyczajowymi i społecznymi, 

b) oczekiwać od uczniów szacunku, kulturalnych form zachowania na lekcji, w czasie 

przerw, w Szkole i poza nią.   

Pracownicy niepedagogiczni Szkoły:  

1) Szkoła organizuje i finansuje obsługę administracyjną i finansową swej 

działalności na zasadach określonych przez organ prowadzący. 

2) Szkoła zatrudnia pracowników obsługi odpowiedzialnych za bezpieczne                           

i higieniczne warunki pracy i nauki uczniów, nauczycieli i pozostałych 

pracowników (sekretarka, księgowa, kierownik gospodarczy, konserwator, 

sprzątaczka).   

 

§ 20 

1. Nauczyciele realizują program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych 

przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele Szkoły 

ustalone w planach pracy oraz programach nauczania. 

2. Nauczyciel ponadto:  

a) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje                    

o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora Szkoły,  

b) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania,  

c) stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, dbając o jego intelekt, 

pomaga odkrywać mocne strony osobowości ucznia, aby wzmóc jego wiarę we 

własne siły,  

d) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,  

e) uczy umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy; rozwija dociekliwość 

poznawczą,  

f) ukazuje wartości prawdy, dobra i piękna,  

g) wdraża do działań prospołecznych i udziału w życiu publicznym i zawodowym,  

h) budzi szacunek do państwa i tradycji narodowej,  

i) uczy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka,  

j) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,  
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k) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

l) prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną, 

m) decyduje w sprawie doboru programu nauczania, metod, podręczników, pomocy 

dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, 

n) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej, rocznej postępów ucznia i o ocenie 

zachowania swoich uczniów, 

o) odpowiada karnie i cywilnie za ujemne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad 

bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie 

dyżurów mu przydzielonych, za nieprzestrzeganie procedury postępowania po 

zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru.  

 

§ 21 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 

mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. 

2. W Szkole mogą działać:  

a) zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów ogólnych, 

b) zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów zawodowych.  

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Szkoły - 

przewodniczący zespołu. 

4. Cele i zadania zespołu samokształceniowego nauczycieli:  

a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania,  

b) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  

c) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,  

d) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego oraz 

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,  

e) współdziałanie w organizowaniu sal lekcyjnych przedmiotowych, pozalekcyjnych 

oraz uzupełnianie i gromadzenie ich wyposażenia w pomoce dydaktyczne,  

f) opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich programów nauczania,  

g) opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.   

5. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego:  

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych,  
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b) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy 

psychologicznopedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,  

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli,  

d) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                        

z Programu Wychowawczo profilaktycznego Szkoły w stosunku do uczniów,                             

z udziałem rodziców i nauczycieli,  

e) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających                       

z Programu Wychowawczo profilaktycznego Szkoły.  

f) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

 

§ 22 

Pedagogiczna dokumentacja szkolna: 

1. Pedagog zatrudniony w Szkole prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy 

plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, 

wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy, w szczególności 

pomocy psychologicznopedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami                           

i instytucjami, z którymi pedagog współdziała przy wykonywaniu swoich działań. 

2. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga, 

psychologa, logopedę i lekarza. 

 

§ 23 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w danym oddziale. 

2. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                   

a w szczególności:   

a) prowadzenie zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze godzin oraz                             

w wymiarze nadliczbowym jeżeli wymaga tego interes Szkoły,  

b) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji szkolnej,  

c) współdziałanie z rodzicami, instruktorami  zajęć pozalekcyjnych i nauczycielami 

nauczającymi w danej klasie w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników 

dydaktyczno - wychowawczych,  
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d) korzystanie z porad i pomocy pedagoga i psychologa szkolnego, 

e) dbanie o wysoką frekwencję zespołu klasowego w Szkole,  

f) analizowanie przyczyn absencji i podejmowanie działań ją zmniejszających,  

g) czynne włączenie uczniów (w zależności od potrzeb także rodziców) do prac 

społecznie użytecznych na rzecz klasy, Szkoły, środowiska,  

h) uczestniczenie wraz z młodzieżą w różnorodnych formach życia Szkoły,  

i) dbanie wraz z uczniami o wygląd i estetykę przydzielonej sali, pracowni, rejonu,  

j) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i mienie społeczne 

Szkoły.  

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem przez cały okres kształcenia 

w Szkole. 

4. Uczniowie lub rodzice mogą wnioskować do dyrektora Szkoły o odwołanie 

nauczyciela - wychowawcy w przypadku, kiedy 2/3 uczniów lub rodziców danej klasy 

uważa, że wychowawca nie sprawia nad nimi należytej opieki, odmawia pomocy,                       

o którą zabiegają lub jego stosunek do uczniów jest lekceważący i obraźliwy. 

5. Umotywowane wnioski powinny mieć formę pisemną. 

6. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego udziela pisemnej 

odpowiedzi w ciągu 14 dni. 

7. Rodzice oraz uczniowie od decyzji dyrektora Szkoły mogą odwołać się do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej                              

i metodycznej właściwych placówek i instytucji oświatowych, dyrektora Szkoły, 

kolegów, pedagoga szkolnego.  

 

§ 24 

1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta                        

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych              

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny(Dz .U. Nr 88, poz. 553, z późn. 

zm.). 

2. Organ prowadzący Szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować                   

w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

3. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mogą zrzeszać się w związkach zawodowych.  
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§ 25 

1. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 jest szkołą publiczną dla młodzieży. 

2. Uczniów przyjmuje się do szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

3. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności. 

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 

r. – Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r., poz. 59) rozdział 6 –„Przyjmowanie do 

publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

publicznych szkół i publicznych placówek”. 

5. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów określa Warmińsko- Mazurski 

Kurator Oświaty. 

6. Do klasy pierwszej mogą być przyjmowani kandydaci, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum (dot. naboru w roku 2017/2018, 

2018/ 2019, 2019/2020, 

2) ośmioletniej szkoły podstawowej (dot. naboru od roku 2019/2020), 

3) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art . 6 ust . 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 

medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184). 

7. Ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają pełną wymaganą przez komisję 

rekrutacyjno-kwalifikacyjną dokumentację:  

a) świadectwo ukończenia gimnazjum,  

b) zaświadczenie o uzyskanych punktach z egzaminu kończącego naukę                                

w gimnazjum,   

c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, 

d) podanie, 2 zdjęcia.   
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§ 26 

Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich 

do wykonywania zawodu wydanym zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich 

kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.  

 

§ 27 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa                  

w § 25 pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w Szkole, o której mowa § 10 pkt 2, na pierwszym 

etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego, 

b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego                            

i matematyki  oraz z języka obcego nowożytnego oraz fizyki, 

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

e) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem                   

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Kuratora 

Oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie Szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, 

f) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani                        

w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa                

w § 26 pkt.1, 

g) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,                       

w szczególności w formie wolontariatu. 

 

§ 28 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów                         

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią Publicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, w tym Publicznej Poradni Specjalistycznej.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-03-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-03-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-03-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-03-2016&qplikid=1#P1A6
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§ 29 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria:  

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

§ 30 

Komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna powoływana jest co roku przez dyrektora Szkoły. 

 

 

 

§ 31 

1. Uczeń ma obowiązek:  

a) przestrzegać postanowień Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących              

w Szkole,  

b) szanować tradycje, symbole narodowe i religijne własne i cudze,  

c) dbać o honor i dobre imię Szkoły i godnie ją reprezentować,  

d) uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie 

zachowywać się podczas lekcji, punktualnie uczęszczać na zajęcia, nie wagarować,  

e) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach w ciągu dwóch tygodni,  

f) sumiennie pracować na lekcjach i w domu,  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-03-2016&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-03-2016&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-03-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-03-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-03-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-03-2016&qplikid=1#P1A6
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g) samodzielnie poszerzać wiedzę i umiejętności, dbać o wszechstronny rozwój 

własnej osobowości,  

h) uczyć się na miarę swoich sił, możliwości i uzdolnień,  

i) przestrzegać zasad kultury i okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom, 

gościom Szkoły, kolegom i koleżankom, a w szczególności: - wykazywać postawę 

wolną od brutalności, agresji i przemocy, 

j) dbać o kulturę słowa, 

k) być wrażliwym na potrzeby innych, pomagać słabszym, tworzyć atmosferę 

wzajemnej życzliwości, 

l) wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków, 

m) być odpowiedzialnym za higienę i zdrowie własne i kolegów, nie palić papierosów, 

nie używać alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, nie przynosić do 

Szkoły przedmiotów niebezpiecznych, 

n) szanować mienie szkolne, dbać o ład i porządek w Szkole, ponosić 

odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane w Szkole lub na terenie 

przyszkolnym, 

o) nie używania telefonu komórkowego podczas zajęć, 

p) szanować godność własną i innych, 

q) być odpowiedzialny za swoje słowa i czyny, 

r) ubierać się schludnie, w stonowany kolorystycznie i estetyczny strój.  

  

2. Uczeń ma prawo do:  

a) właściwego, zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej,  

b) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem, stawianymi 

wymaganiami, kryteriami ocen,  

c) opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w Szkole, 

zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi przejawami przemocy 

fizycznej bądź psychicznej, a także demoralizacją oraz ochronę i poszanowanie 

jego godności,  

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,  

e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,  

f) wszechstronnego rozwoju osobowości,  
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g) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

h) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce, 

i) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

j) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,  

k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki,  

l) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową,  

m) zapowiedzi z tygodniowym wyprzedzeniem prac klasowych,  

n) pisania jednej pracy klasowej w ciągu dnia,  

o) korzystania z dowożenia zapewnionego przez Szkołę w miarę możliwości 

finansowych na zajęcia szkolne i pozaszkolne (wyjście do kina, teatru, itp.), 

bezpłatne lub za częściową odpłatnością lub do zwrotu kosztów biletów 

komunikacji publicznej,  

p) opieki pedagogicznej ze strony pedagoga szkolnego,  

q) dodatkowych zajęć wyrównawczych w wypadku dużej absencji na zajęciach 

szkolnych w celu uzyskania właściwego dla danej klasy (semestru) poziomu 

wiedzy i umiejętności,  

r) doradztwa  zawodowego  związanego z wyborem dalszego kierunku kształcenia.  

 

§ 32 

1. W Szkole stosuje się system kar i nagród dla uczniów. 

2. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej 

stosuje się następujące nagrody:  

a) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,  

b) pochwała wobec całej społeczności uczniowskiej,  

c) list pochwalny skierowany do rodziców,  

d) nagroda rzeczowa, wyróżnienie na koniec roku szkolnego,  

e) prezentacja wyróżniających się uczniów w gablocie szkolnej.   

3. Wobec uczniów naruszających postanowienia Statutu Szkoły stosuje się następujące 

rodzaje kar:  

a) upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela,  

b) upomnienie dyrektora Szkoły,  

c) naganę, upomnienie przez dyrektora Szkoły,  
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d) zakaz pełnienia funkcji w Samorządzie Uczniowskim oraz reprezentowania Szkoły 

na zewnątrz na czas nie dłuższy niż jeden semestr,  

e) zakaz udziału w wycieczkach, dyskotekach, imprezach szkolnych,  

f) list naganny skierowany do rodziców,  

g) przeniesienie do równoległej klasy,  

h) skreślenie z listy uczniów.  

4. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego naruszenia zasad 

obowiązujących w Szkole. 

5. Kara nie może naruszać godności osobistej ucznia i jego nietykalności. 

6. Uczeń, wobec którego zastosowano karę ma prawo odwołać się na piśmie do 

dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni uzyskując wcześniej poparcie opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

7. Od zastosowania kary można odstąpić w przypadku, gdy uczeń zrozumie 

niewłaściwość swojego postępowania i będzie pracował nad sobą w celu poprawy 

zachowania.  

8. Kary stosuje się według ustalonej gradacji. 

9. W szczególnie drastycznych przypadkach, kary mogą być stosowane z pominięciem 

gradacji, między innymi za:  

a) brutalność i wulgarność oraz stosowanie przemocy wobec kolegów i koleżanek,  

b) powodowanie zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających w Szkole,  

c) kradzież mienia społecznego i prywatnego,  

d) picie na terenie Szkoły lub w najbliższym jej otoczeniu alkoholu, używanie 

narkotyków,  

e) oczernianie w Internecie.  

10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od udzielonej kary do 

dyrektora Szkoły.   

  

§ 33 

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeżeli:  

b) opuści bez usprawiedliwienia ponad 50% ilości godzin dydaktycznych i jest 

nieklasyfikowany z więcej niż dwóch przedmiotów,  

c) narusza zasady kultury współżycia społecznego,   

d) ma szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską,   

e) spożywa alkohol, zażywa i posiada środki odurzające,  
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f) w sposób rażący narusza zapisy Statutu Szkoły i przewidziane Statutem kary nie 

powodują poprawy zachowania.  

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów Szkoły przez dyrektora, na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 

głosów, po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski. 

3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się w przypadku 

skreślenia z listy uczniów, do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za 

pośrednictwem dyrektora Szkoły, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty jej 

otrzymania.  

§ 34 

Wychowawca informuje rodziców uczniów o przyznanej nagrodzie, wyróżnieniu oraz 

karze. 

 

 

§35 

Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego: 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianiu podlegają:  

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia.  

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                          

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w Szkole 

programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad  
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współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych                

w Statucie Szkoły. 

5. Głównym założeniem Przedmiotowych Systemów Oceniania jest wzmocnienie 

ucznia w realizacji jego potrzeb edukacyjnych oraz dążeniu do samorozwoju. 

Nauczyciel wspiera ucznia, realizując cele dydaktyczne i wychowawcze zgodnie              

z programem nauczania i koncepcją funkcjonowania Szkoły. 

6. Przedmiotowy System Oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności                        

w stosunku do wymagań edukacyjnych, które wynikają z programów nauczania 

oraz formułowania oceny.  

7. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:   

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji                         

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno- wychowawczej.  

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:   

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcowo-rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                                   

z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Statucie 

Szkoły, 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali, o której mowa w § 41 ust. 1 i § 42 ust. 2, 
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f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.  

  

§ 36 

Sposoby informowania uczniów oraz rodziców: 

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o:  

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                                 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.   

2) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3) Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 nauczyciele przekazują:  

a) uczniom - na lekcji organizacyjnej i lekcji wychowawczej,  

b) rodzicom - na pierwszym zebraniu.  

4) Obecność rodziców na zebraniach w terminach przewidzianych Statutem Szkoły 

jest obowiązkowa. 

5) Zebrania z rodzicami organizowane są:   

a) na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną oraz po posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, na którym dokonywana jest śródroczna klasyfikacja uczniów, 

b) doraźnie, w razie potrzeby, na wniosek wychowawcy, pedagoga, nauczycieli, za 

wiedzą i zgodą dyrektora.  

6) Odbycie ww. zebrań jest traktowane przez Szkołę jako wywiązanie się z obowiązku 

informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach edukacyjnych                         

i zachowaniu uczniów. 
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7) Obecność rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniach poświadczana jest ich 

podpisem na liście obecności. 

8) Co najmniej na 4 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych 

informują uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. 

9) Przewidywanej ocenie zachowania informuje wychowawca klasy w terminie 

określonym w ust. 8. 

10) Rodzice (prawni opiekunowie) uzyskują informacje dotyczącą przewidywanych 

ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania od 

wychowawcy klasy podczas wywiadówek, których terminy wyznaczane są na co 

najmniej 4 tygodnie przed śródrocznym i końcowym posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Przyjęcie tych informacji poświadczają 

własnoręcznym podpisem.  

 

§ 37 

Formy i metody sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1) Formy i metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  

a) test kompetencji (diagnoza) dotyczący przedmiotów kontynuowanych                            

z gimnazjum, 

b) odpowiedź ustna, 

c) zadanie domowe, 

d) test, sprawdzian (obejmujący niewielką partię materiału), praca klasowa, 

e) kartkówka, praca samodzielna, 

f) praca zespołowa, 

g) praca pozalekcyjna (konkursy, olimpiady, koła zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze), 

h) ćwiczenia praktyczne, 

i) pokaz, prace projektowe, 

j) wykonanie pomocy dydaktycznych, 

k) wytwory pracy własnej ucznia, 

l) test sprawności fizycznej, 

m) aktywność na zajęciach, 

n) zeszyt przedmiotowy ucznia, narzędzia i przybory pracy, 

o) obserwacja ucznia, rozmowa z uczniem.  
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2) Punktem wyjścia do analizy postępów ucznia jest test kompetencji przeprowadzany 

na początku i na końcu klasy pierwszej. 

3) Uczniowie klas programowo najwyższych przystępują do próbnego egzaminu 

maturalnego. 

4) Prace klasowe zapowiedziane są co najmniej 7 dni przed terminem ich pisania                    

i trwają 45 minut. Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji nie musi być zapowiedziany. 

5) Kartkówka z ostatniej lekcji może odbywać się bez uprzedniego powiadomienia 

uczniów. 

6) Sprawdzian i kartkówka nie mogą trwać 45 minut. 

7) Nauczyciel jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni oddać poprawiony 

sprawdzian, kartkówkę, bądź test, natomiast  prace klasowe w ciągu trzech tygodni. 

8) Najpóźniej na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną należy zakończyć 

przeprowadzanie pisemnych prac klasowych. 

9) Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych nauczyciel kieruje się możliwościami 

intelektualnymi ucznia, jego wysiłkiem wkładanym w opanowanie umiejętności                            

i wiadomości oraz poziomem przyrostu jego osiągnięć edukacyjnych. 

10) Częstotliwość sprawdzania:  

a) danego dnia może się odbyć jedna praca klasowa (nauczyciel powinien 

dokonać wpisu w dzienniku w dniu zapowiedzi),  

b) jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze 1-2 godziny tygodniowo, 

obowiązują co najmniej trzy oceny cząstkowe w semestrze z różnych form 

aktywności ucznia. Po każdej pracy klasowej dokonuje się jej analizy.  

11) Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w terminie i formie 

ustalonej z nauczycielem.  

 

§ 38 

1. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu jest wskazówką dla ucznia, że nie opanował 

podstawowej wiedzy i umiejętności z danego zakresu treści podstawy programowej. 

Nauczyciel może wymagać od ucznia powtórnego przystąpienia do sprawdzianu. 

Okazją do poprawienia oceny niedostatecznej są kolejne sprawdziany. 

2. Prawo przystąpienia do sprawdzianu w innym terminie niż wyznaczony ma uczeń, 

który usprawiedliwił w ciągu tygodnia nieobecność  na lekcji, w czasie której odbył 

się sprawdzian. 

3. W innym przypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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4. Termin sprawdzianu nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem. 

5. Ocenie podlega również systematyczność uczęszczania na lekcje, aktywne w niej 

uczestniczenie, przygotowanie do lekcji, posiadanie stosownych pomocy naukowych 

(przede wszystkim – podręcznika). Odpowiedzialny i rzetelny stosunek do przedmiotu 

ma wpływ na ocenę semestralną i roczną. 

6. Uczniowie, u których stwierdza się braki edukacyjne mogą korzystać z pomocy 

nauczyciela, innych uczniów oraz z zajęć wyrównawczych. 

7. Szczegółowe zasady poprawiania ocen ustalają nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów. 

8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Sposób 

uzasadniania oceny wystawionej przez nauczyciela:  

a) z prac klasowych – recenzja na piśmie pod pracą lub punktacja,   

b) wypowiedź ustna – recenzja ustna nauczyciela.  

11. Sprawdzone i ocenione prace klasowe i sprawdziany nauczyciel przechowuje przez 

okres roku. 

12. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny i arkusz ocen, w których 

dokumentuje osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym. 

13. Wychowawca klasy prowadzi własną dokumentację pedagogiczną dotyczącą uczniów, 

których jest wychowawcą. 

14. W celu ułatwienia prowadzenia dokumentacji pedagogicznej nauczyciele stosują 

następujące skróty:  

a) nieobecny - nb.  

b) nieprzygotowany - np.  

c) ucieczka - u. 

d) niećwiczący - nć.  

e) zwolniony - z.  
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§ 39 

Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych                                  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych                        

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych                                 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia:  

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów          

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie                             

w przedszkolach, Szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych 

albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania                

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie w specjalnych przedszkolach, Szkołach i oddziałach oraz                           

w ośrodkach;  

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie 

tego orzeczenia;  

c) posiadającego opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym Poradni Specjalistycznej - na 

podstawie tej opinii;  

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt a) - c), który objęty 

jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole - na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli                              

i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania                         

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, Szkołach i placówkach.  
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e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego – na podstawie tej opinii.  

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii.  

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, 

informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,                              

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"zwolniony" albo "zwolniona". 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz systematyczność udziału ucznia                       

w zajęciach i aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na 

rzecz kultury fizycznej. 

7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym Poradni Specjalistycznej oraz 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, 

zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub                          

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

"zwolniona".  

 

§ 40 

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa: 

1) Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się w dwóch terminach:   

a) śródroczne - za I półrocze,  

b) roczne - tydzień przed zakończeniem zajęć szkolnych.  
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2) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu, według skali, o której mowa w § 41 

ust. 1i § 42 ust. 2 śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                      

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. Klasyfikacja roczna, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o których mowa w § 41 ust. 1i § 42              

ust. 2. 

3) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 

4) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,                

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

Zasięgnięcie opinii uczniów i ocenianego ucznia odbywa się na godzinie 

wychowawczej, a nauczyciele swoją opinię wyrażają na opracowanym przez Radę 

Pedagogiczną formularzu. 

5) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu 

na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie Szkoły. 

6) Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

7) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć. 
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8) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, Szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. Pomoc 

taka może polegać na sporządzeniu harmonogramu oraz sposobu osiągnięcia 

wiedzy i umiejętności ucznia na poziomie wymagań koniecznych.  

 

§ 41 

Skala ocen, składniki oceny: 

1) Roczne oceny klasyfikacyjne ustalone są w stopniach według skali:  

a) celujący - 6 

b) bardzo dobry - 5 

c) dobry - 4 

d) dostateczny - 3 

e) dopuszczający - 2 

f) niedostateczny - 1  

2) Bieżące, śródroczne  oceny mogą zawierać znaki + lub – z wyjątkiem oceny 

celującej.  

3) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi będą oceny, o których mowa w  punktach 

od a) do e), natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną będzie ocena ustalona                    

w stopniu, o którym mowa w punkcie f).  

4) Przy ocenie osiągnięć ucznia brane są pod uwagę jego postępy w nauce i wkład 

pracy, a nie tylko wiedza i umiejętności.  

5) Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:  

a) zakres i jakość wiadomości, 

b) rozumienie materiału nauczania, 

c) umiejętność stosowania wiedzy, 

d) kultura przekazywania wiadomości, 

e) systematyczność uczęszczania na lekcje, 

f) odpowiedzialny i rzetelny stosunek do przedmiotu nauczania.  

6) Szczegółowe kryteria oceniania i wymagań na poszczególne oceny                                   

z poszczególnych przedmiotów zawarte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.  
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§ 42 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania: 

1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:   

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

c) dbałość o honor i tradycje Szkoły;  

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  

f) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;  

g) okazywanie szacunku innym osobom;  

h) rzetelne uczęszczanie na wszystkie obowiązkowe zajęcia szkolne.  

2) Roczną oraz śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania,  ustala się według 

następującej skali:   

a) Wzorowe - uczeń z oceną wzorową jest wzorem dla innych uczniów pod 

względem kultury osobistej, stosunku do nauki i innych obowiązków szkolnych, 

frekwencji, punktualności; systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach 

lekcyjnych i w życiu Szkoły, dba o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, 

przejawia odpowiedzialność za własne i cudze życie, dba o higienę i estetykę 

swojego wyglądu.  

b) bardzo dobre - uczeń z oceną bardzo dobrą wyróżnia się chęcią i inicjatywą                                 

w organizowaniu życia klasy i Szkoły, cechuje się bardzo wysoką kulturą 

osobistą, skrupulatnie przestrzega praw i obowiązków ucznia, swoje obowiązki 

wykonuje bardzo sumiennie.  

c) Dobre - uczeń z oceną dobrą nie uchyla się od powierzonych mu obowiązków, 

punktualnie przychodzi na zajęcia szkolne, przestrzega praw i obowiązków 

ucznia, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń.  

d) Poprawne - uczeń z oceną poprawną przestrzega podstawowe prawa                           

i obowiązki ucznia, uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i życiu Szkoły, ale nie 

wykorzystuje w pełni swoich umiejętności i wiedzy, reprezentuje mało aktywną 

postawę wobec nauki i innych obowiązków szkolnych, nie stwarza 

bezpośredniego zagrożenia w kontaktach z rówieśnikami, nie stosuje w sposób 

świadomy i celowy przemocy i agresji wobec słabszych.  

e) Nieodpowiednie - uczeń z oceną nieodpowiednią ma lekceważący stosunek do 

obowiązków szkolnych, często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, nie 
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przestrzega zasad kultury współżycia zbiorowego w słowach, gestach, czynach, 

kłamie, oszukuje, lekceważy pracowników Szkoły i rówieśników, przejawia 

zachowania godzące w zdrowie własne i cudze.  

f) Naganne - uczeń z oceną naganną narusza zasadę nietykalności osobistej innych 

osób, wchodzi w konflikt z prawem, nie podejmuje prób poprawy swojego 

zachowania mimo uwag i sugestii nauczycieli.  

3) Kryteria oceny zachowania:  

a) kultura osobista (kultura języka, stosunek do kolegów, nauczycieli                                   

i pracowników Szkoły, itp.),  

b) frekwencja ucznia w Szkole (usprawiedliwianie nieobecności),  

c) zaangażowanie w życie Szkoły (reprezentowanie Szkoły, aktywny udział                           

w uroczystościach, konkursach, kołach zainteresowań),  

d) stosunek do obowiązków szkolnych jako przejaw wykorzystywania swoich 

możliwości intelektualnych,  

e) przestrzeganie zakazu dotyczącego palenia papierosów, używania alkoholu                          

i narkotyków na terenie Szkoły i w jej najbliższym otoczeniu.  

4) Nauczyciel wychowawca, analizując frekwencję poszczególnych uczniów,                            

w szczególności bierze pod uwagę godziny lekcyjne opuszczone bez 

usprawiedliwienia. 

5) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:   

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;   

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.   

6) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych 

zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub 

opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym Poradni Specjalistycznej.  

   

§ 43 

Egzamin klasyfikacyjny: 

1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 
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przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania.  

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

3) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 

nauki;   

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą  

5) Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń przechodzący w trakcie trwania roku 

szkolnego ze Szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach Szkoły 

publicznej. Ilość i zakres egzaminów jest określany na podstawie analizy kopii 

arkusza lub zaświadczenia o przebiegu nauczania.   

6) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 

b), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

7) Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt b), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie 

ustala się oceny zachowania.  

8) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

9) Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.  

10) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin 

egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami).  

11) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                           

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Szkoły.  

12) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt a), 

przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych – jako przewodniczący komisji, w obecności  nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.   
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13) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b) oraz                       

ust. 5 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora Szkoły, który zezwolił na 

spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

poza szkołą. W skład komisji wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły - jako 

przewodniczący komisji;  

b) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany egzamin.   

14) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt b) oraz 

jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia.  

15) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 

obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

16) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności:  

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

b) imię i nazwisko ucznia;  

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

d) zadania egzaminacyjne;  

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

17) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

18) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"nieklasyfikowany".  

19) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

ust. 20 i § 44 ust.1, 2.  

20) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 44 ust. 1. 

21) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 44 ust. 2.  
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§ 44 

Sprawdzian wiadomości: 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 

do 2 dni roboczych po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która:  

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;                         

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.   

c) sprawdzian wiadomości i umiejętności, w przypadku kształcenia zawodowego,                

z zajęć praktycznych, laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub 

doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.  

3. Sprawdzian, o którym mowa w pkt 2 a), przeprowadza się nie później niż w terminie       

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

4. W skład komisji wchodzą:  

I. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły - jako 

przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

II. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły - jako 

przewodniczący komisji,  

b) wychowawca oddziału,  
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c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,  

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) lit. b), może być zwolniony z udziału                   

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej Szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej Szkoły.  

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania jest ustalana w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena z zachowania jest ustalana w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji). Z prac komisji sporządza się protokół zawierający                

w szczególności:  

I. W przypadku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia:  

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,  

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

c) imię i nazwisko ucznia,  

d) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,  

e) zadania (pytania) sprawdzające,  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;  

II. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

7. Z przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: imię i nazwisko ucznia, skład komisji, termin egzaminu 

poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz 

uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację      

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
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8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                            

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły.  

  

§ 45 

Egzamin poprawkowy: 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.   

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. W Szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć 

laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy 

nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań 

praktycznych.  

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:   

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  - jako 

przewodniczący komisji;   

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;   

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji.   

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt b), może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.                      

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

Szkoły.   

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                         

w szczególności:   

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;  

b) skład komisji;  
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c) termin egzaminu poprawkowego;  

d) imię i nazwisko ucznia;  

e) zadania egzaminacyjne;  

f) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.  

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia lub o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.  

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne 

ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 

promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że 

te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

§ 46 

Ukończenie Szkoły, promocja, wyróżnienia: 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,                                  

z zastrzeżeniem ust. 5, 6 .  

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  

4. Laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną.  
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5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w danej Szkole po raz drugi 

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę.   

7. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,                   

z uwzględnieniem § 46 ust. 3, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej, z zastrzeżeniem §46 ust. 5, 6.  

8. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 

mowa w ust. 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

9. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza 

się ocenę ustaloną jako średnią z końcowych ocen klasyfikacyjnych  uzyskanych                  

z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę 

należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.  

 

 

 

§ 47 

1. Zmian w Statucie dokonuje organ prowadzący Szkołę na wniosek dyrektora Szkoły i 

Rady Pedagogicznej.   

2. Zmian dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej.  

3. Szkoła archiwizuje wszystkie dokumenty tego wymagające zgodnie z odpowiednimi 

przepisami.  

4. Decyzję o ewentualnej likwidacji Szkoły podejmuje Powiat Olsztyński.  

5. Likwidacja Szkoły nie może nastąpić w czasie trwania roku szkolnego, natomiast 

może nastąpić z końcem roku szkolnego. 


