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Podstawę prawną Statutu szkoły stanowią:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. (Dz.U. 2006 nr 97 poz.674 ze zmianami).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zmianami).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60
ze zmianami).
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych
przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
2017 poz. 1603 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467).
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określania podstawowych warunków
niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz
programów nauczania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 23).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły
artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej
tego samego typu (Dz.U. 2019 poz. 1641).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578 ze zmianami).
Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
(Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu,
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597
ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 nr 36 poz. 155 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz.719).
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ROZDZIAŁ 1
Postanowienia wstępne
§1
1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia mowa jest o:
1) zespole – rozumie się przez to Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Ostrołęce;
2) ZSZ Nr 3 – rozumie się przez to Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Ostrołęce;
3) szkole – rozumie się przez to V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych
Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce;
4) liceum (LO) – rozumie się przez to V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce;
5) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
6) Karcie Nauczyciela (KN) – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela;
7) nauczycielu – rozumie się przez to także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego
zespołu;
8) rodzicach – rozumie się przez to rodziców i prawnych opiekunów uczniów szkoły oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
9) uczniach rozpoczynających IV III etap edukacji – rozumie się uczniów I klas szkoły
ponadpodstawowej;
10) OKE – rozumie się przez to Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie;
11) MSCDN – rozumie się przez to Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli;
12) ZWO ocenianie – rozumie się przez to ocenianie wewnątrzszkolne;
13) WDN – rozumie się przez to Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli;
14) ITN – rozumie się przez to indywidualny tok nauki;
15) JST – rozumie się przez to Jednostka Samorządu Terytorialnego;
16) KPA – rozumie się przez to Kodeks Postępowania Administracyjnego.
ROZDZIAŁ 2
Postanowienia ogólne
§2
1. V Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Stefana Jaracza 5 jest szkołą
o charakterze publicznym:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie szkolnych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
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4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów maturalnych.
2. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991r.
Nr 95 poz. 425, ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrołęka z siedzibą: plac Generała Józefa Bema 1,
07-410 Ostrołęka.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
5. V Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce.
6. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr
wszystkich pieczęci.
7. V Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi
przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci. Liceum używa wspólnej pieczęci Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 3 oraz posiada osobną, własną pieczęć V Liceum Ogólnokształcącego.
Statut zawiera wzór pieczęci Szkoły.
8. Szkoła posiada ceremoniał szkolny.
9. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu
prowadzenia przez szkołę dokumentacji i przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
10. V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Ostrołęce jest jednostką budżetową i posiada zorganizowaną samodzielna
obsługę finansową.

1.

2.
3.
4.
5.

§3
Czas trwania nauki w V Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej o ramowych planach nauczania trwa cztery lata, wraz z klasami
dotychczasowego liceum trzyletniego (do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach).
Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego według obowiązujących
przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zasady i tryb przyjmowania kandydatów do szkoły reguluje Regulamin Rekrutacji.
Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne
i dokumenty na zasadach określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły oraz przystąpienie
do egzaminu maturalnego.

§4
1. Symbolika szkoły: sztandar szkoły, logo szkoły, hymn szkoły, flaga narodowa, flaga Miasta
Ostrołęki oraz flaga Unii Europejskiej.
2. Tradycje i zwyczaje szkoły określa Ceremoniał Szkolny.
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3. Zasady Ceremoniału Szkolnego:
1) uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły;
2) uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły (godło państwowe, flaga
narodowa, sztandar szkoły) oraz kultywowania tradycji szkoły;
3) do Ceremoniału szkoły należą:
a) uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
b) ślubowanie klas pierwszych;
c) dzień Patrona szkoły;
d) uroczyste pożegnanie absolwentów.
4) do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem świąt państwowych
i szkolnych obchodzonych w szkole;
5) uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt
państwowych, oświatowych;
6) zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest wystąpienie w poczcie sztandarowym szkoły;
7) poczet sztandarowy reprezentuje szkołę:
a) w uroczystościach szkolnych o znaczących walorach patriotyczno-wychowawczych;
b) w uroczystościach miejskich i patriotyczno-religijnych, na które jest zaproszony;
c) w uroczystościach wewnątrzszkolnych tj. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
święto szkoły, akademie i spotkania o znacznych walorach patriotyczno – religijno –
wychowawczych.
4. Tradycja szkolna.
1) tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości, imprez i zwyczajów zaakceptowany
do realizacji przez młodzież, nauczycieli i rodziców. Ma na celu organizację życia szkoły,
realizację celów wychowawczych oraz integrację społeczności szkolnej. Harmonogram
uroczystości i imprez stanowi jej chronologiczny zapis o przebiegu roku szkolnego.
Jest każdorazowo zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną na jej końcowym posiedzeniu.
Ponadto w tradycji szkoły:
a) miesiąc wrzesień pierwsze dwa tygodnie września bez ocen niedostatecznych
dla uczniów klas pierwszych;
b) przesyłanie listów pochwalnych na zakończenie roku szkolnego do rodziców za:
 średnią ocen 4,50 i większą;
 100% frekwencję;
 udział w poczcie sztandarowym;
 reprezentowanie szkoły; czołowe miejsca konkursach, olimpiadach i zawodach
sportowych.
5. Patron szkoły.
1) patronem szkoły jest Kardynał Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901, zm. 28 maja 1981) –
prymas Polski, obrońca godności i praw człowieka, zwany od czasu swojej śmierci
Prymasem Tysiąclecia, Sługa Boży;
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2) szkoła przyjęła imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego uchwałą Nr 131/XVIII/2004 Rady
Miejskiej w Ostrołęce z dnia 11 marca 2004 r.;
3) uczniowie i pracownicy szkoły mają obowiązek zapoznania się z sylwetką patrona szkoły;
4) szkoła nawiązuje kontakty ze szkołami, instytucjami noszącymi to samo imię.
6. Sztandar szkoły.
1) sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem polski – narodu – małej ojczyzny,
jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. uroczystości z udziałem sztandaru wymagają
zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru
do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania;
2) sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. w tej samej gablocie
znajdują się insygnia pocztu sztandarowego;
3) poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas I, II lub III wyróżniających się
w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie:
chorąży (sztandarowy) i asystujący;
4) kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas
oraz samorząd uczniowski;
5) chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie, w stroje galowe.
6) insygnia pocztu sztandarowego:
a) biało – czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym
w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze;
b) białe rękawiczki.
7) udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
b) ślubowanie klas pierwszych;
c) święto Patrona szkoły;
d) uroczystości rocznicowe;
e) pożegnanie maturzystów;
f) uroczyste zakończenie roku szkolnego.
8) udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.
a) sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych
przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych.
7. Hymn szkoły.
1) szkoła posiada hymn szkoły, do którego słowa napisała nauczycielka języka polskiego
Magdalena Domurad a autorem muzyki jest Tadeusz Kowalewski;
2) informacje o hymnie państwowym oraz szkolnym uczniowie zdobywają na lekcjach wiedzy
o społeczeństwie, historii, religii oraz godzinach wychowawczych;
3) tekst hymnu szkoły: „Kardynale nasz patronie”:
Przeżyjmy mądrze szkolne lata
wierni prymasowskim ideałom,
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choć zszarzeją barwy świata,
warto, by po nas coś zostało.
To nasza szkoła, to nasz gmach,
jej imię wiele znaczy.
Prymas Wyszyński – Patron nasz
jak wiele to tłumaczy.
Kardynał naszym wzorem jest,
bo życia wskazuje drogi.
uczy żyć – z honorem
w mądrości wiedzie progi.
Kardynale, nasz patronie
jak Ojczyznę kochać wiemy,
jak Ty staniemy w jej obronie
w miłości – żyć będziemy.
8. Logo szkoły.
1) logo szkoły stanowi pióro i otwarta księga z wizerunkiem kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz skróconą nazwą szkoły.
ROZDZIAŁ 3
Misja szkoły i model absolwenta

1.

2.

3.

4.
5.
6.

§5
We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem
praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji,
humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości
społecznej.
Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne
i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki
intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów),
a także ich dalszy los.
Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi
dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza
wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.
Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich,
bezpośrednich „klientów” szkoły.
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1.

2.
3.

4.

5.

§6
Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce to obywatel Europy XXI wieku, który:
1) w swoim postępowaniu dąży do prawd;
2) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych;
3) posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi;
4) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne;
5) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów;
6) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.
Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce to młody obywatel, który zna historię,
kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.
Absolwent to człowiek:
1) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole;
2) twórczo myślący;
3) umiejący skutecznie się porozumiewać;
4) umiejący stale się uczyć i doskonalić;
5) umiejący planować swoją pracę i ją organizować.
Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce to człowiek tolerancyjny, dbający
o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający
prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista.
Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce to człowiek wolny, zdolny
do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.
ROZDZIAŁ 4
Cele i zadania szkoły
§7

1. Celem szkoły jest:
1) realizowanie prawa do nauki obywateli zagwarantowanego w art. 70 konstytucji RP, celów
i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie, a także zawartych w programie wychowawczym i w programie profilaktyki,
dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska;
2) pełny rozwój, zainteresowań i osobowości ucznia;
3) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły
oraz wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie;
4) wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, humanizmu i zbliżenia między narodami,
otwartej na drugiego człowieka, tolerancyjnej. młodzieży, która zechce korzystać z wolności
i budować państwo otwarte na demokratycznych zasadach współżycia, w którym chronione
będą prawa jednostek;
5) przygotowanie uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie;
9

STATUT

V Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce

6) dążenie w procesie wychowawczym i dydaktycznym, by każdy uczeń szkoły:
a) radził sobie w sytuacjach konfliktowych, wywołujących negatywne emocje i agresje, umiał
przyjmować informację zwrotną;
b) był asertywny, potrafił radzić sobie ze stresem, depresją oraz adekwatnie zachowywać się
w różnych sytuacjach społecznych;
c) akceptował siebie, potrafił wyrażać swoje potrzeby i potrzeby innych;
d) był odporny na uzależnienia i posiadał wystarczającą wiedzę związaną z problematyką
uzależnień;
e) przestrzegał zasad zdrowego stylu życia wobec siebie i bliskich;
f) poszukiwał prawdy, wartości, umiał dokonywać świadomych wyborów. rozróżniał dobro
od zła;
g) był refleksyjny i empatyczny;
h) potrafił dokonać autoprezentacji;
i) był kulturalny;
j) znał swoje mocne i słabe strony;
k) potrafił szukać pomocy;
l) posiadał własne zdanie i potrafił je argumentować;
m) planował swoje działania i potrafił organizować sobie zajęcia. wyznaczał sobie cel i dążył
do wyznaczonego celu;
n) był kreatywny i nastawiony na rozwój;
o) zachował proporcje między nauką, pracą a wypoczynkiem;
p) współdziałał w grupie, uznał odmienność, był tolerancyjny, nie ulegał stereotypom;
q) był przygotowany do życia w rodzinie, kultywował tradycje rodzinne;
r) kierował się zasadami i normami przyjętymi w społeczeństwie;
s) dostrzegał problemy środowiska, w którym żyje i dbał o nie;
t) znał swoje prawa, umiał z nich korzystać i przestrzegał praw innych ludzi;
u) korzystał z nowoczesnych technik i technologii;
§8
1. Zadania szkoły:
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz
zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących
potrzeb;
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy,
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz
wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia
ogólnego dla przedmiotów, objętych szkolnym planem nauczania;
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5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia
i nauczania;
6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom
stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem
zasad higieny psychicznej;
8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów lub poszczególnego ucznia;
9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
10) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
11) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i religijnej;
12) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom
pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
13) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym
czasie;
14) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu
przygotowania uczniów;
15) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia
lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;
16) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
17) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych
nauczania;
18) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
19) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia
środowiska sprzyjającego zdrowiu;
20) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, organizacjami pozarządowymi,
parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
21) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność,
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista,
kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie
inicjatyw i pracy zespołowej;
22) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także
postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
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23) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec problemów ochrony środowiska;
24) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
25) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
26) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru
i wykorzystywania mediów;
27) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego
rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp
do zasobów sieciowych w internecie;
28) egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
29) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
30) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także
postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;
31) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy;
32) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu
w życiu gospodarczym;
33) współpraca ze środowiskiem, systematyczne diagnozowanie oczekiwań wobec szkoły,
stwarzanie mechanizmów zapewniających możliwość realizacji tych oczekiwań;
34) systematyczne diagnozowanie osiągnięć uczniów, stopnia zadowolenia uczniów i rodziców,
realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąganie wniosków
z realizacji celów i zadań szkoły;
35) realizowanie statutowych celów i zadań przez dyrektora szkoły, nauczycieli i zatrudnionych
pracowników administracji i obsługi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią
pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi
i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;
36) realizowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, dostosowanego do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, uchwalonego przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
37) współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności
innowacyjnej.
ROZDZIAŁ 5
Sposoby realizacji zadań szkoły
§9
1. Zadania dydaktyczne:
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1) praca dydaktyczno- wychowawcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą
podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania
dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół;
2) program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego;
3) program nauczania zawiera:
a) szczegółowe cele edukacyjne;
b) tematykę materiału edukacyjnego;
c) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu;
d) kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć ucznia;
e) propozycję planów nauczania dla profilu kształcenia, opracowanych na podstawie
szkolnych planów nauczania.
4) nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów
zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
a) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
b) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
c) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami;
5) przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może
zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego
wykształcenie wyższe;
6) każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie;
7) program nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej;
8) dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów;
9) w celu zapewnienia rozwoju sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań szkoła
umożliwia uczniom udział w kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych, SKS i wszelkich
innych zajęciach pozalekcyjnych;
10) w celu wyrównania wiedzy i umiejętności uczniów z trudnościami dydaktycznymi szkoła
może zapewnić udział w zajęciach wyrównawczych, reedukacyjnych;
11) szkoła posiada zasady wewnątrzszkolnego oceniania zgodne z obowiązującymi przepisami;
12) w szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jako pracownia szkolna służy realizacji
potrzeb i zainteresowań uczniów. Zadania biblioteki określa Regulamin biblioteki (§34 ust9).
§ 10
1. Zadania wychowawcze.
1) w szkole funkcjonuje jest realizowany Program Wychowawczo – Profilaktyczny, obejmujący
w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym.:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
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Program jest realizowany przez wszystkich nauczycieli przy współpracy z rodzicami;
2) Program Wychowawczo – Profilaktyczny ukierunkowany jest na:
a) wychowanie patriotyczne;
b) wychowanie prorodzinne;
c) wychowanie prozdrowotne;
d) wychowanie ekologiczne;
e) wychowanie kulturowe powiązane z tradycjami;
f) wychowanie regionalne /dziedzictwo kultury w regionie/;
g) zajęcia profilaktyczne i resocjalizacyjne;
h) integrację europejską.
3) plan działań wychowawcy klasy jest spójny z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym;
4) treści wychowawcze realizuje się w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego
oraz na innych zajęciach edukacyjnych;
5) zakres obowiązków wychowawcy klasowego określa dyrektor szkoły.
§ 11
1. Zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa.
1) szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę, poprzez:
a) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 45 ust 3 niniejszego Statutu;
b) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z Regulaminem dyżurów. Zasady organizacyjnoporządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli
rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
c) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć
w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie
w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów,
których program tego wymaga;
d) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich w pracowniach i przedmiotach
wymagających podziału na grupy;
e) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
f) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia, który
ze względu na stan zdrowia nie powinien przynosić podręczników i innych pomocy
dydaktycznych do szkoły.
g) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
h) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
i) współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
j) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów
dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
k) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
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l) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
m) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
n) ogrodzenie terenu szkoły;
o) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień,
p) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym
zsuwaniem się po nich;
q) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach
i wycieczkach organizowanych poza terenem szkoły;
r) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy i przepisów p/poż;
s) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.
2) szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną
i materialną:
a) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
 organizowanie spotkań Dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,
 rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku
szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia,
warunków rodzinnych i materialnych,
 organizację wycieczek integracyjnych,
 pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga
lub psychologa szkolnego,
 udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez wychowawcę lub przedstawiciela
dyrekcji,
 współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
 respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznej,
 organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego
na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
b) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków
rodzinnych i losowych poprzez:
 występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie
uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji.
c) uczniowie zdolni otaczani są opieką, w szczególności:
 umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu
nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad,
 nawiązuje się współpracę ze szkołami uczelniami wyższymi w celu wzbogacenia
procesu dydaktycznego,
 organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności,
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 dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia,
 indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych,
 kieruje się ucznia do opieki przez Zespół ds. Pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
w celu wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim.
3) budynek oraz teren szkolny objęte są monitoringiem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
uczniów i pracowników szkoły oraz ochrony mienia:
c) budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt
monitorowany”.
d) system monitoringu jest zgłoszony do firmy ochroniarskiej.
e) monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu
osób i mienia.
f) zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji zadań szkoły:
‒ monitoring za pomocą kamer stosowany jest w celu eliminacji takich zagrożeń, jak:
przemoc i agresja rówieśnicza, kradzieże i wymuszenia, dewastacja mienia
szkolnego, przebywanie na terenie szkoły osób nieuprawnionych i inne;
‒ system monitoringu może być wykorzystany w celu: wyjaśnienia sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu uczniów, ustalenia sprawców zniszczenia lub
uszkodzenia mienia szkoły;
‒ udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje dyrektor
szkoły lub upoważniony przez dyrektora inny pracownik szkoły, z zastrzeżeniem,
że o udostępnieniu zapisu instytucjom zewnętrznym tj.: policja i sąd, decyduje
każdorazowo dyrektor szkoły na pisemny wniosek instytucji;
‒ wszystkie nagrania z monitoringu są usuwane najpóźniej w ciągu trzech miesięcy
od czasu nagrania.
§ 12
1. Zadania profilaktyczne.
1) szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
a) realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczo – Profilaktycznego;
b) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
c) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy
z lekarzami i psychologami;
d) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
e) działania pedagoga;
f) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć
integracyjnych, spotkań z psychologami, psychoterapeutami.
2. Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracowuje na początku każdego roku szkolnego
Rada Rodziców i zespół nauczycieli i rodziców powoływany przez dyrektora szkoły.
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1) Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej
diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów,
w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń
związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych
substancji psychoaktywnych.
2) Program Wychowawczo – Profilaktyczny uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku
szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
3) w przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu WychowawczoProfilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami
sprawującym nadzór pedagogiczny;
4) program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez
Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców;
5) wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej
zarządzeniem dyrektora szkoły;
3. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie
działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem
prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi
regionu;
4. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka
od następstw nieszczęśliwych wypadków. szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia,
przedstawiając Samorządowi Uczniowskiemu oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję
o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Samorząd Uczniowski Rada Rodziców. W uzasadnionych
przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, dyrektor szkoły Rada Rodziców
może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły
zwolnieniu ucznia z kosztów ubezpieczenia, jednocześnie obejmując go tym ubezpieczeniem.
ROZDZIAŁ 6
Formy opieki i pomocy uczniom, w tym pomoc materialna
§ 13
1. Szkoła pomaga uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna
jest pomoc i wsparcie, w tym także materialne oraz wspiera edukację uczniów zdolnych.
2. Szkoła prowadzi monitorowanie środowiska uczniów przez pedagoga i nauczycieli przy ścisłej
współpracy z rodzicami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
3. Szkoła może wspomagać uczniów poprzez:
1) pomoc w rozwoju intelektualnym, poprzez:
a) zajęcia specjalistyczne,
b) pracę indywidualną z uczniem,
c) ukończenie szkoły poza normalnym trybem, według odrębnych przepisów,
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d) zajęcia terapeutyczne,
e) grupy samopomocy koleżeńskiej.
2) otaczanie opieką uczniów zdolnych, którym:
a) umożliwia się realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie
z odrębnymi przepisami;
b) organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów, i olimpiad;
c) nawiązuje się współpracę ze szkołami uczelniami wyższymi w celu wzbogacenia procesu
dydaktycznego;
d) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności;
e) dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia;
f) indywidualizuje się pracę na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
3) zapewnienie uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:
a) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) odpowiednich warunków do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
c) realizacji programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych ucznia;
d) zajęć rewalidacyjnych, stosownie do potrzeb;
e) integracji ze środowiskiem rówieśniczym.
4) pomoc materialną uczniom, którym jest ona wskazana, polegającą na:
a) współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, fundacjami i innymi organizacjami, które są
do tego uprawnione;
b) stosowaniu różnorodnych form pomocy materialnej, o których decyduje dyrektor, Rada
Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski bądź Rada Rodziców (zasiłki losowe, zwolnienia
z niektórych obowiązkowych opłat, środki uzyskane z akcji charytatywnych i zbiórek);
c) świadczenia o charakterze socjalnym lub motywacyjnym ze środków przeznaczonych
na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu
terytorialnego (stypendia i zasiłek szkolny).
§ 14
1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
1) pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania
potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego
uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
2) potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole wynika
w szczególności z:
a) niepełnosprawności,
b) niedostosowania społecznego
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

3)

4)
5)

6)

7)

zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
zaburzeń zachowania lub emocji,
szczególnych uzdolnień,
specyficznych trudności w uczeniu się,
deficytów kompetencji i zaburzeń językowych,
choroby przewlekłej,
sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
niepowodzeń edukacyjnych,
zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
l) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom
polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.
korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i bezpłatne.
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz
specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
w szczególności pedagog, psycholog, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia,
doradca zawodowy.
pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
a) ucznia,
b) rodziców ucznia,
c) dyrektora szkoły,
d) nauczyciela,
e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
f) poradni psychologiczno – pedagogicznej,
g) pracownika socjalnego,
h) asystenta rodziny,
i) kuratora sądowego,
j) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole udzielana jest w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia,
b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
c) zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
d) zajęć specjalistycznych rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych
zajęć o charakterze terapeutycznym,
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e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
g) porad i konsultacji,
h) warsztatów.
8) pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom
ma formę porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.
9) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel lub specjalista
niezwłocznie udziela pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym
wychowawcę. Po uzyskaniu zgody rodziców na objęcie ucznia pomocą, pedagog/psycholog
wpisuje ucznia do wykazu uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną
w bieżącym roku szkolnym i udzielana jest mu pomoc w zaproponowanych formach.
a) wychowawca informuje o fakcie innych nauczycieli i specjalistów,
b) wychowawca planuje i koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w ramach
zintegrowanych działań nauczycieli, specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem,
c) wychowawca na koniec roku szkolnego, na podstawie sprawozdań nauczycieli
i specjalistów dokonuje oceny efektywności udzielanej uczniowi pomocy
psychologiczno – pedagogicznej. Ocenę i wnioski przekazuje Zespołowi ds. Pomocy
Psychologiczno – Pedagogicznej. Zespół dokonuje podsumowania zbiorczego.
10) dostarczona do szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia opinia
z poradni psychologiczno – pedagogicznej, musi być zarejestrowana w sekretariacie.
a) dokument zostaje przekazany pedagogowi/psychologowi, który za pośrednictwem
dziennika elektronicznego zawiadamia wychowawcę klasy o potrzebie zapoznania się
z jego treścią,
b) wychowawca zapoznaje się z opinią, następnie przekazuje informacje nauczycielom
przedmiotów i uzyskuje pisemne potwierdzenie zapoznania się z informacjami,
c) nauczyciele, na podstawie opinii, opracowują w formie pisemnej dostosowania
wymagań edukacyjnych w zakresie swoich przedmiotów,
d) po uzyskaniu zgody rodziców na udział ucznia w zaproponowanych formach pomocy,
pedagog/psycholog wpisuje ucznia do wykazu uczniów objętych pomocą
psychologiczno – pedagogiczną w bieżącym roku szkolnym i udzielana jest mu pomoc
w zaproponowanych formach,
e) wychowawca na koniec roku szkolnego, na podstawie sprawozdań nauczycieli
i specjalistów dokonuje oceny efektywności udzielanej uczniowi pomocy
psychologiczno – pedagogicznej. Ocenę i wnioski przekazuje Zespołowi ds. Pomocy
Psychologiczno – Pedagogicznej. Zespół dokonuje podsumowania zbiorczego.
11) dostarczone do szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, musi być zarejestrowane w sekretariacie.
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a) dokument zostaje przekazany pedagogowi/psychologowi, który za pośrednictwem
dziennika elektronicznego zawiadamia wychowawcę klasy o potrzebie zapoznania się
z jego treścią,
b) wychowawca zapoznaje się z orzeczeniem i w ciągu 30 dni od wpłynięcia dokumentu
do szkoły organizuje spotkanie nauczycieli i specjalistów w celu sporządzenia
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i w jej oparciu Indywidualny Program
Edukacyjno – Terapeutyczny. W spotkaniu mogą wziąć udział rodzice i pełnoletni uczeń,
c) wychowawca uzyskuje od nauczycieli pisemne potwierdzenie zapoznania się
z informacjami zawartymi w orzeczeniu. Nauczyciele na podstawie orzeczenia,
opracowują w formie pisemnej dostosowania wymagań w zakresie swoich
przedmiotów,
d) zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej
oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu
oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. IPET przechowywany jest przez
wychowawcę, a jego kopia znajduje się w dokumentacji pedagoga/psychologa,
e) wychowawca zobowiązany jest do dostarczania pedagogowi/psychologowi kopii każdej
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i modyfikacji Indywidualnego
Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.
12) nauczyciel może wnioskować o wydanie opinii przez poradnię psychologiczno –
pedagogiczną po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia.
Dyrektor rozpatruje uzasadniony wniosek i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem i opinią do poradni psychologiczno –
pedagogicznej.
13) dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną lub kształceniem
specjalnym prowadzona jest indywidualna teczka, w której gromadzona jest dokumentacja.
Teczka przechowywana jest u koordynatora Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno –
Pedagogicznej. Za prowadzenie i aktualizację dokumentacji odpowiedzialny jest
wychowawca.
14) w dzienniku elektronicznym w miejscu na to wyznaczonym wychowawca umieszcza
informację o uczniach posiadających opinię/orzeczenie (bez szczegółowych informacji).
2. Zadania pedagoga i psychologa.
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego
uczestnictwo w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
ucznia w życiu szkoły;
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3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w:
a) rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień
uczniów,
b) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu
określenia mocnych stron , predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
szkoły,
c) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
3. Zadania nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
1) w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba objęcia ucznia kształceniem specjalnym, w szkole
zatrudnia się nauczyciela współorganizującego kształcenie.
2) nauczyciel współorganizujący kształcenie wykonuje zadania wyznaczone przez dyrektora
szkoły, a w szczególności:
a) wspólnie z innymi nauczycielami wspomaga proces edukacyjny oraz wspólnie z innymi
nauczycielami, specjalistami i wychowawcami realizuje zintegrowane działania i zajęcia
określone w Indywidualnym Programie Edukacyjno- Terapeutycznym;
b) uczestniczy w zespole opracowującym IPET;
c) prowadzi działania diagnostyczne dotyczące uczniów z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego;
d) wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami prowadzi pracę
wychowawczą z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
e) uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie,
realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców;
f) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom,
specjalistom i wychowawcom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone
w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
g) prowadzi zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia
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rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (jeśli posiada odpowiednie
kwalifikacje do niepełnosprawności ucznia);
h) współpracuje z rodzicami ucznia.
3) w zakresie wykonywanych zadań nauczyciel współorganizujący kształcenie współpracuje
ze wszystkimi organami szkoły oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi.
§ 15
1. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego przez
zespół uczących nauczycieli;
4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
2. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym.
§ 16
Opieka pielęgniarska i stomatologiczna
Opieka pielęgniarska.
1. Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę profilaktyczną nad uczniami w gabinecie szkolnym.
Odpowiada za integrację działań wszystkich osób realizujących opiekę zdrowotną
nad uczniami.
2. Zadania pielęgniarki:
1) współpraca z dyrektorem, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym:
a) Podejmowanie wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia
uczniów szkoły;
b) doradzanie dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji
posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
c) przedstawienie zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów
na posiedzeniach rady pedagogicznej, z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia
uczniów (na wniosek dyrektora);
2) współpraca z rodzicami (pełnoletni uczniami):
a) przekazywanie informacji o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia;
b) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami;
c) możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę
zdrowotną nad uczniami;
d) informowanie i wspieranie rodziców lub pełnoletnich uczniów w: organizacji korzystania
ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami,
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w tym profilaktycznych badan lekarskich, badan przesiewowych, przeglądów
stomatologicznych oraz szczepień ochronnych, realizacji zaleceń lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty;
e) uczestniczenie w zebraniach rady rodziców w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów.
3) współpraca z lekarzem stomatologiem:
a) wymiana informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji opieki
stomatologicznej, w szczególności zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodziców albo
pełnoletniego ucznia (wydanych zaleceń, udzielonych i zaplanowanych świadczeń
zdrowotnych);
b) podejmowanie wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej oraz identyfikowanie czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych
w zakresie zdrowia jamy ustnej;
4) współpraca z lekarzem POZ.
a) uzyskiwanie porad,
b) wymiana informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji
świadczeń profilaktycznej opiek9i zdrowotnej, za zgodą rodziców albo pełnoletnich uczniów
(rozpoznania, sposobu leczenia, rokowania, ordynowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym okresu ich
stosowania i sposobu dawkowania, oraz wyznaczonych wizyt, udzielonych i zaplanowanych
świadczeń opieki zdrowotnej),
c) podejmowanie wspólnych działań w zakresie niezbędnym do zachowania zdrowia,
profilaktyki, rozpoznawania i leczenia chorób, pielęgnowania oraz rehabilitacji uczniów,
d) podejmowania wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka
i zagrożeń zdrowotnych.
Opieka stomatologiczna.
1. Szkoła zapewnia uczniom udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia
stomatologicznego.
2. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia przez
ucznia. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku
życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
3. Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania oraz
dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz
profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.
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ROZDZIAŁ 7
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
i współdziałania z poradniami i instytucjami specjalistycznymi
§ 17
Doradztwo zawodowe.
1. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem
kierunku kształcenia, a także organizację współdziałania szkoły z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi
poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom obejmuje w szczególności:
6) przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia i właściwego wyboru zawodu;
7) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych
z bezrobociem, adaptacją do nowych warunków pracy lub koniecznością
przekwalifikowania się;
8) przygotowanie rodziców do wspierania swoich dzieci w wyborze drogi życiowej,
planowaniu karier zawodowych lub edukacyjnych.
2. Szkolne doradztwo realizowane jest w formie:
1) zajęć z wychowawcą w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy;
2) zajęć z przedsiębiorczości;
3) spotkań młodzieży z pracownikami urzędu pracy;
4) spotkań z psychologiem i pedagogiem;
5) spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni;
6) realizowania programów edukacyjnych mających na celu uczenie młodzieży
przedsiębiorczości np. w młodzieżowych miniprzedsiębiorstwach tworzonych w szkole;
7) współpracy z fundacjami.
3. Zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego realizują:
1) doradca zawodowy;
2) nauczyciele uczący podstaw przedsiębiorczości;
3) pedagog szkolny, psycholog szkolny;
4) pracownik urzędu pracy – za zgodą swego pracodawcy;
5) psycholog – pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej – za zgodą swego
pracodawcy.
4. Sposoby realizacji zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w procesie
wyznaczania i planowania kariery zawodowej;
2) gromadzenie i udostępnianie informacji uczniom i rodzicom dotyczących kierunku dalszego
kształcenia lub wyboru zawodu i potrzeb rynku pracy;
3) udzielanie indywidualnych porad edukacyjno – zawodowych uczniom oraz ich rodzicom;
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4) prowadzenie zajęć grupowych aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego
planowania kariery edukacyjno – zawodowej;
5) współpraca z instytucjami rynku pracy wspierającymi realizację WSDZ w szkole;
6) systematyczna współpraca z Dyrekcją Szkoły oraz Radą Pedagogiczną w zakresie:
a) realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi edukacyjno –
zawodowej, zawartych w programie profilaktyczno – wychowawczym szkoły;
b) zapewnienia ciągłości działań WSDZ, zgodnie ze statutem szkoły.
Zadania doradcy zawodowego.
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją
doradztwa zawodowego;
2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, związanych z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów;
3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami
wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, WSDZ
i programu oraz koordynowanie jego realizacji;
4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami,
psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych
w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego oraz programie z zakresu
doradztwa zawodowego;
5) realizowanie i koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez
szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
6) w przypadku braku doradcy zawodowego jego zadania realizuje wskazany przez dyrektora
szkoły nauczyciel, w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem, pedagog lub
psycholog.
§ 18
Współdziałanie z poradniami i instytucjami specjalistycznymi.
1. Szkoła prowadzi współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, innymi poradniami
specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc
dzieciom i młodzieży w zakresie:
1) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz wspierania
uczniów, nauczycieli i rodziców w ich pokonywaniu;
2) rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych uczniów oraz podejmowania stosownej
profilaktyki.
2. W ramach współpracy Szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz instytucjami
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży podejmowane są
następujące działania:
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1) diagnoza szkolnego i rówieśniczego środowiska uczniów prowadzona przez wychowawców
i pedagoga szkolnego;
2) diagnoza środowiska rodzinnego uczniów prowadzona przez pedagoga szkolnego;
3) obserwacja w szkole uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczego prowadzona
przez pedagoga szkolnego i psychologa poradni współpracującej ze szkołą;
4) kierowanie uczniów na indywidualne badania psychologiczno-pedagogiczne przez
wychowawcę, nauczyciela przedmiotu lub pedagoga szkolnego;
5) uwzględnianie w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, wyników
indywidualnych badań uczniów przez psychologa poradni psychologiczno-pedagogicznej
oraz badań specjalistycznych, realizowanie zaleceń i wniosków wynikających z tych badań;
6) organizowanie zajęć nauczania indywidualnego dla uczniów zgodnie z orzeczeniem poradni
psychologiczno-pedagogicznej;
7) konsultacje specjalistów dla nauczycieli – w rozmowach indywidualnych oraz
na spotkaniach metodycznych na terenie poradni opiekującej się szkołą, a także poprzez
udział w posiedzeniach rady pedagogicznej zaproszonych specjalistów z poradni
psychologiczno-pedagogicznej oraz instytucji świadczących poradnictwo i specjalistyczną
pomoc dzieciom i młodzieży;
8) udzielanie rodzicom porad i wskazówek przez wychowawcę, nauczyciela przedmiotu,
pedagoga szkolnego, psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub poradni
specjalistycznej;
9) organizowanie na terenie szkoły zajęć dla rodziców prowadzonych przez pracowników
poradni specjalistycznych i instytucji wspierających szkołę;
10) prowadzenie na terenie szkoły zajęć indywidualnych i grupowych dla uczniów przez
instytucje wspierające szkołę.
3. Szkoła w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej współpracuje również
z następującymi instytucjami ze środowiska lokalnego: Ośrodek Terapii Uzależnień
od Alkoholu, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, służby medyczne, Poradnia
Psychologiczno- Pedagogiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Kształcenia
i Edukacji Młodzieży OHP, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Regionalne
Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
Osób
Niepełnosprawnych, Państwowa Straż Pożarna, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, „Kolorowa szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce, Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, ośrodki pomocy
społecznej, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym.
§ 19
Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie
działalności innowacyjnej.
1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne
organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest
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2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia dyrektorowi szkoły materiały informacyjne
związane z planowaną działalnością w szkole, w tym treści i metody pracy.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, dyrektor szkoły wyraża
zgodę na działalność, określając czas działania, warunki działalności i udostępniając
pomieszczenia oraz, w miarę możliwości, zasoby szkoły.
Dyrektor monitoruje działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność treści
i metod z przyjętymi ustaleniami, a w szczególności w zakresie innowacyjności, mając na
uwadze statut szkoły, podstawy programowe, programy nauczania, Program WychowawczoProfilaktyczny oraz inne dokumenty prawa oświatowego oraz prawa wewnątrzszkolnego.
Wszelkie działania stowarzyszeń lub innych organizacji mają na celu podwyższać jakość pracy
szkoły.
W razie powzięcia wątpliwości, co do zgodności działania z przyjętymi ustaleniami, dyrektor
zawiesza działanie stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły, poddaje analizie
stosowane treści i metody, przedstawia je Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej
do zaopiniowania.
Opinia rady pedagogicznej i rady rodziców, co do dalszego działania stowarzyszenia
lub organizacji na terenie szkoły jest wiążąca. Jeśli opinie są różne, wówczas decyzję
ostateczną, co do działalności stowarzyszenia czy innej organizacji w szkole, podejmuje
dyrektor szkoły, kierując się dobrem społeczności szkolnej.
Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej czy Rady Rodziców.
§ 20

Organizacja wolontariatu szkolnego
1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza
i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym
dyrektora szkoły.
3. Za zgodą rodziców oraz dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych
może sprawować wolontariusz.
4. Cele i sposoby działania:
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej,
dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby
innych;
3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;
4) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
5) promocja idei wolontariatu w szkole.
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5. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach
wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i dyrektora szkoły.
ROZDZIAŁ 8
Organy szkoły i ich kompetencje
§ 21
1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
2. Każdy z wymienionych w ust.1 organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy
kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.
§ 22
1. Dyrektor szkoły:
1) kieruje szkołą, jako jednostką samorządu terytorialnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
2. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest
bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.
3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie
oświaty i inne przepisy szczegółowe.
4. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
a w szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości
pracy;
2) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia
o tym organ prowadzący i nadzorujący;
6) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
7) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
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8) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
9) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach i na zasadach określonych
w § 14 Statutu szkoły;
10) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne;
11) powołuje zespół ds. nowych kierunków kształcenia i szkolną komisję rekrutacyjną;
12) kontroluje spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. w przypadku
niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki dyrektor wszczyna postępowanie
egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
13) zawiadamia przedstawiciela jednostki samorządowej (wójta, burmistrza, prezydenta
miasta), na terenie której mieszka uczeń, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły
w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oraz informuje odpowiednio JST o zmianach
w spełnianiu obowiązku nauki w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian;
14) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli,
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
15) odpowiada za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy
programowej kształcenia ogólnego;
16) podaje do publicznej wiadomości do 15.VI szkolny zestaw podręczników, który będzie
obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
17) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami
na terenie szkoły;
18) powołuje spośród nauczycieli zespoły: wychowawczy, przedmiotowe, problemowozadaniowe i zespoły ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej;
19) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka obcego,
religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, z nauki jazdy pojazdem silnikowym w oparciu
o odrębne przepisy;
20) podejmuje decyzję w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych
klas oraz skreślania z listy uczniów; skreślenie następuje na mocy uchwały rady
pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego;
21) powołuje zespoły do przeprowadzania egzaminów maturalnych;
22) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów maturalnych;
23) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
i sprawdzających;
24) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
25) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie
organizacji praktyk studenckich.
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26) odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, z zaleceń opinii poradni psychologicznopedagogicznej.
5. Dyrektor szkoły organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
1) w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Powiatowego Urzędu
Pracy oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia ustala zawody, w których kształci szkoła,
zaproponowane przez zespół ds. nowych kierunków kształcenia i zaopiniowane przez Radę
Pedagogiczną;
2) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacji na kolejny rok szkolny;
3) ustala harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(do 10 dni) i informuje o nich uczniów oraz ich rodziców do 30 września;
4) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
5) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej;
6) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
7) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,
a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków
pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
8) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
9) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
o estetykę i czystość;
10) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
11) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie
Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
12) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
13) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku szkoły;
14) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły
tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;
15) organizuje prace konserwacyjno –remontowe;
16) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
17) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie
z odrębnymi przepisami;
18) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
6. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli pracujących w szkole:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie
Pedagogicznej w terminie do 15 września danego roku szkolnego;
3) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości
pracy szkoły;
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4) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
5) przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego;
7. Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) powołuje Komisję Stypendialną;
3) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu szkoły;
4) stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne
działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole;
5) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
i religijnej uczniom.
8. Dyrektor szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny pracy pracowników na stanowiskach
urzędniczych;
4) decyduje o skierowaniu do służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i przewodniczy Komisji oceniającej;
5) odbiera ślubowania od pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych;
6) określa zakres obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności na stanowiskach
pracowniczych;
7) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
8) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
9) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom
administracji i obsługi szkoły;
10) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
i pracowników;
11) udziela urlopów zgodnie z KN i KPA;
12) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
13) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
14) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
15) przyznaje dodatek motywacyjny i inne dodatki pieniężne zgodnie z przepisami prawa,
na podstawie obowiązujących regulaminów;
16) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
17) występuje z urzędu w obronie nauczycieli w celu ochrony praw i godności nauczyciela;
18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania
i zatwierdzania;
19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
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9. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły.
10. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym
ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
11. Na czas nieobecności dyrektora w szkole, zastępuje go jeden z wicedyrektorów.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

§ 23
W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym w zakresie realizacji
statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania, opieki i bezpieczeństwa
uczniów.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele szkoły.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone
przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, np. przedstawiciele
stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,
wychowawcza i opiekuńcza szkoły.
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona,
który prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków na 3 dni przed zebraniem o jego terminie
i porządku, a także za przestrzeganie porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
Zebrania rady pedagogicznej są organizowane zgodnie z opracowanym na każdy rok szkolny
planem pracy rady pedagogicznej i są protokołowane w formie pisemnej lub elektronicznej
z wykorzystaniem technologii informatycznej.
Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów
lub w miarę potrzeb.
Nadzwyczajne zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek
przewodniczącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz na wniosek co najmniej
1/3 członków rady pedagogicznej.
Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku wnioski
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz inne informacje o działalności
szkoły.
Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
3) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
5) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;
6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
7) przygotowuje projekt statutu szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do Statutu;
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8) uchwala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego Program
Wychowawczo - Profilaktyczny;
9) ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy
szkoły.
10. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku
szkolnego;
2) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) opiniuje projekt finansowy szkoły;
5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których
celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
9) opiniuje tygodniowy plan lekcji;
10) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska
kierownicze;
11) opiniuje w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
maturalnego do potrzeb absolwentów, którzy od roku szkolnego 2012/13 są objęci pomocą
psychologiczno – pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne, związane
z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub ze względu
na sytuację kryzysową lub traumatyczną.
11. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmiany (nowelizacje);
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub
z innych funkcji kierowniczych w szkole;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu
prowadzącego;
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
7) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli;
11) w porozumieniu z Radą Rodziców opracowuje i przyjmuje do realizacji Program
Wychowawczo – Profilaktyczny.
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12. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest
ostateczne.
13. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników szkoły..
14. Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej w ciągu roku szkolnego sporządzane są w formie
elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny
dostęp do protokołów oraz rejestrator historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający
sporządzenie protokołów w formie papierowej. w terminie 10 dni od zakończenia roku
szkolnego dokonuje się wydruku papierowego ze wszystkich protokołów. Protokoły
udostępniane są w wersji papierowej w sekretariacie szkoły w terminie 10 dni od daty
posiedzenia rady pedagogicznej, celem wniesienia ewentualnych poprawek na piśmie
do dyrektora szkoły.
15. Protokoły udostępniane są w wersji papierowej w sekretariacie szkoły w terminie 10 dni od
daty zebrania rady pedagogicznej, celem wniesienia ewentualnych poprawek na piśmie
do dyrektora szkoły.
16. Szczegółowe zadania i kompetencje rady pedagogicznej określa Regulamin Rady
Pedagogicznej.
§ 24
1. W szkole działa Rada Rodziców, która:
1) jest kolegialnym organem szkoły;
2) reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
3. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu
rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
4. W wyborach, o których mowa w ust.3 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
7. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
8. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
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2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo – Profilaktyczny.
9. Program, o którym mowa w ust.8 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia
roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
10. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
11. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;
2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres
stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia
otrzymania
zawiadomienia
o dokonywanej
ocenie
dorobku
zawodowego.
Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować.
12. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela
stażysty;
2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkolnych;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko dyrektora szkoły;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

§ 25
W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności przyjęty przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
Regulamin w szczególności określa:
1) cele, zadania i formy działalności samorządu;
2) zasady wybierania organów samorządu, które są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Samorząd uczniowski ustala roczny plan pracy swojej działalności.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych
praw i obowiązków uczniów:
36

STATUT

V Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce

1) prawo do zapoznania z programem nauczania, jego treścią oraz wymaganiami
na poszczególne stopnie;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;
3) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego;
4) prawo do organizacji życia szkolnego;
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej
zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem
szkoły;
6) prawo do opiniowania szczegółowych kryteriów ocen z zachowania;
7) prawo do uczestnictwa w posiedzeniach rad pedagogicznych wymagających obecności
młodzieży;
8) prawo do opiniowania wniosku dyrektora szkoły w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów
danego typu szkoły.
9) prawo do opiniowania – na wniosek dyrektora szkoły — pracy nauczycieli szkoły,
dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.
10) prawo do typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
7. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.
8. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się
do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi
niezwłocznej.
9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów
szkoły.
10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę:
1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów
do objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają dyrektorowi
szkoły;
2) dyrektor szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród
uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym
funkcje kierownicze w szkole;
3) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu;
4) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;
5) regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w szkole
stosuje się odpowiednio.
§ 26
1. Zasady współdziałania organów szkoły.
1) wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku,
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach
swoich kompetencji;
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2) każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. plany działań powinny być
uchwalone (sporządzone) do końca września. kopie dokumentów przekazywane są
dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły;
3) każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się
do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie,
nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;
4) organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli
innych organów w celu wymiany poglądów i informacji;
5) rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją
reprezentację tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie
Pedagogicznej w formie ustnej lub pisemnej na jej posiedzeniu;
6) wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków;
7) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia
dzieci według zasad ujętych w § 29 Statutu szkoły;
8) wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej
i zasad ujętych w ust 2 niniejszego paragrafu;
9) bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach
poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły.
2. Sposoby rozwiązywania sporów między organami szkoły.
1) w przypadku sporu pomiędzy organami szkoły, w którym stroną nie jest dyrektor szkoły:
a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy
do dyrektora szkoły;
b) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem
każdej
ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
c) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony
sporu;
d) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje zainteresowanych
na piśmie w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
2) jeżeli w sporze między organami stroną jest dyrektor szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje
Zespół Mediacyjny:
a) Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej;
b) w skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas
nieokreślony, w tym trzech o najdłuższym stażu pracy;
c) skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić
funkcję nauczyciela;
d) kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej
w pkt 3 i 4;
e) Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub
dyrektora szkoły;
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f) Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami szkoły, dyrektorem
szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując
bezstronność w ocenie tych stanowisk;
g) Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie;
h) swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym
uzasadnieniem;
i) decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna;
j) każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia od decyzji Zespołu Mediacyjnego
do organu prowadzącego.
ROZDZIAŁ 9
Organizacja nauczania, wychowania i opieki
§ 27
1. Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej
1) podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:
a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
b) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
c) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
d) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub
pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
e) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
f) zajęcia prowadzone w ramach kursów kwalifikacyjnych.
2) zajęcia w szkole prowadzone są:
a) w systemie klasowo-lekcyjnym, jednostka lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to
uzasadnione lub będzie wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji
pedagogicznej;
b) w formie zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej –
jednostka lekcyjna trwa 60 minut;
c) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału
na grupy;
d) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu
edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia fakultatywne, zajęcia
wychowania fizycznego;
e) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów
edukacyjnych: zajęcia z języków obcych, specjalistyczne i zajęcia wychowania fizycznego;
f) w toku nauczania indywidualnego;
g) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
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h) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
i) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze
wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu
kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z edukacji dla
bezpieczeństwa, wychowania fizycznego (2 godz.);
j) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia
dydaktyczno - wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
k) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: wycieczki
turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowowypoczynkowe w okresie ferii letnich;
3) dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces
dydaktyczny o inne formy zajęć, nie wymienione wcześniej;
4) godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są
na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień
i umiejętności uczniów. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku
szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli.
§ 28
1. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych.
1) jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, grupa oddziałowa, grupa międzyoddziałowa lub
grupa międzyklasowa;
2) minimalną i maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa organ prowadzący,
z zastrzeżeniem ust.3 i 4;
3) w przypadku utworzenia oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej liczba uczniów
w oddziale powinna wynosić do 20, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych;
4) w przypadku utworzenia oddziału specjalnego w szkole ogólnodostępnej liczba uczniów
powinna wynosić:
a) w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, lub
z niepełnosprawnościami sprzężonymi – do 4;
b) w oddziale dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – do 8;
c) w oddziale dla uczniów niewidomych i słabo widzących – do 10;
d) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową – do 12;
e) w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dla uczniów
niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym – do 16.
5) uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację
wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na:
a) poziomie IV.0 III.1.P, III.2., III.2.0. – w zakresie podstawowym;
b) poziomie IV.1 III.1.R – w zakresie rozszerzonym.
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6) w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian
kompetencyjny z języka nowożytnego;
7) zajęcia wychowania fizycznego jako zajęcia do wyboru mogą być realizowane w formach:
a) zajęć sportowych;
b) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
c) zajęć tanecznych;
d) aktywnych form turystyki.
8) dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
w formie zajęć określonych w pkt. 6 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te
zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie;
9) na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach
liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby
stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
10) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu
zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, od 10
do 24 uczniów;
11) zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych;
12) dyrektor szkoły opracowuje szkolny plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały
okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych
w przepisach prawa;
13) uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców lub życzenie uczniów pełnoletnich szkoła
organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami;
14) uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu
wychowania do życia w rodzinie w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14
godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt;
15) wymienione w pkt 15 zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia
do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia;
16) uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy
komputerze na zajęciach z technologii informacyjnej lub informatyki, drugiego języka
obcego, jeśli:
a) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego
języka, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze
lub ostatnie w danym dniu;
b) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą,
że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
17) uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze
z technologii informacyjnej lub informatyki, drugiego języka obcego ma obowiązek
przebywać w świetlicy szkolnej, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone
w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi;
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18) uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, technologii
informacyjnej lub informatyki, drugiego języka obcego po otrzymaniu decyzji dyrektora
szkoły;
19) dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,
zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. zwolnienie może
dotyczyć całego okresu kształcenia w szkole;
20) w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie
do egzaminu maturalnego danego przedmiotu lub przedmiotów lub odpowiedniej części
egzaminu zgodnie z harmonogramem, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany
wniosek, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu lub
odpowiedniej jego części w dodatkowym terminie;
21) wniosek, o którym mowa w w/w punkcie wraz załączonymi do niego dokumentami
absolwent lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły, w której
absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, najpóźniej w dniu, w którym odbywa się
egzamin z danego przedmiotu;
22) dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może
zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą;
23) szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści,
które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie
oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację;
24) przerwy lekcyjne trwają 10, 20 minut. na prośbę Rady Rodziców lub Samorządu
Uczniowskiego dyrektor szkoły może skrócić przerwy do 5 minut, zachowując dwie przerwy
15 minutowe;
25) w szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki;
§ 29
1. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.
1) szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
2) w szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:
a) dziennik płatnych zajęć pozalekcyjnych;
b) dziennik nauczania indywidualnego;
c) dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjnych;
d) dziennik kół zainteresowań;
e) teczka wychowawcy klasy;
f) zgody rodziców na udział uczniów w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych,
organizowanych przez szkołę;
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g) pisemne zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia na przetwarzanie danych osobowych
ucznia, zgodę/sprzeciw na udział w zajęciach WDŻ, życzenie na udział w zajęciach religii
i etyki.
3) teczkę wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jej prowadzenie odpowiada
wychowawca klasy;
4) teczka wychowawcy klasy zawiera:
a) listę uczniów w oddziale;
b) arkusz obserwacji ucznia;
c) plan pracy wychowawczej;
d) kopie pisemnej informacji przekazanej rodzicom o niepromowaniu ucznia do następnej
klasy.
§ 30
1. Szkolny system wychowania.
1) Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracowuje na początku każdego roku szkolnego
Rada Rodziców i zespół nauczycieli powoływany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem
zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa oraz aktualnych potrzeb
szkoły, wynikających z corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku
szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka,
ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji
psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych;
a) w oparciu o Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły wychowawcy klas
opracowują i wdrażają plan realizacji godzin z wychowawcą na dany rok szkolny;
b) działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych
pracowników szkoły. Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest całościowy i obejmuje
rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
2) kluczem do działalności wychowawczej szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz
rodziców zawarta w Misji Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań
wychowawczych szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli;
a) podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają
na celu przygotować ucznia do:
 pracy nad sobą,
 bycia użytecznym członkiem społeczeństwa,
 bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność,
odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie
godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja,
 rozwoju samorządności,
 dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska,
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 budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą,
 tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły
gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.
3) uczeń jest najważniejszym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. Preferuje się
następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń:
a) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;
b) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
c) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej,
demokratycznym państwie oraz świecie;
d) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą,
członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
e) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych
dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
f) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
g) zna, rozumie i realizuje w życiu:
 zasady kultury bycia,
 zasady skutecznego komunikowania się,
 zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
 akceptowany społecznie system wartości.
h) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;
i) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
j) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
§ 31
1. Współpraca szkoły z rodzicami.
1) szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym,
wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców;
2) współpraca szkoły z rodzicami realizowana jest poprzez:
a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in.
organizacja szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi
i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów
przyjętych do klas I;
b) zapoznanie z zasadami oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami
usprawiedliwiana nieobecności uczniów, zawartymi w zasadach wewnątrzszkolnego
oceniania;
c) udział dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących
problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły;
d) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami;
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e) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas
dyżurów dyrektora;
f) współdziałanie w zakresie:
 doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
 poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły,
 organizowanie pomocy materialnej i finansowej uczniom, znajdującym się
w szczególnie trudnej sytuacji materialnej;
 rozwiązywanie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek
dotyczących pracy szkoły,
 wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności
pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów.
3) formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego
w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie
dokładnych informacji o stanie zdrowia ucznia, jego możliwościach i problemach;
b) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami - przekazywanie
informacji o ocenach, zachowaniu, frekwencji uczniów i problemach wychowawczych
oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
c) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę www
i inne;
d) wizyty wychowawcy i pedagoga w domach uczniów stwarzających problemy
wychowawcze;
e) organizacja przez rodziców imprez półmetkowych i studniówkowych przy współpracy
wychowawcy, nauczycieli, dyrekcji szkoły;
f) zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych (np. z okazji rozpoczęcia
roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania
absolwentów itp.);
g) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach
sportowych.
ROZDZIAŁ 10
Organizacja szkoły
§ 32
1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada:
1) sale lekcyjne;
2) pracownie komputerowe i inne pracownie;
3) bibliotekę;
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2.

3.
4.

5.

4) świetlicę;
5) salę gimnastyczną;
6) stołówkę szkolną.
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich i dni wolnych od zajęć lekcyjnych określają przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego.
Semestry, na które dzieli się rok szkolny opisane są w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji roku szkolnego wraz z aneksami, opracowany przez dyrekcję szkoły
na podstawie szkolnych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji
wraz z aneksami podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji roku szkolnego dyrektor, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację
zajęć edukacyjnych.

§ 33
1. Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych.
1) dyrektor szkoły po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę może podjąć decyzje
o prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej lub
międzyklasowej;
2) zajęcia, o których mowa w pkt. 1 mogą mieć różne formy.
§ 34
Działalność innowacyjna i eksperymentalna.
1) w szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia
eksperymentalne;
2) uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna
po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji oraz opinii Rady
Rodziców;
3) przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1, nauczyciel przedstawia
dyrektorowi szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub
dyplomowanych.
1. Szkoła z własnej inicjatywy może prowadzić innowacje pedagogiczne, zwane dalej
innowacjami”.
2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na
celu poprawę, jakości pracy szkoły.
3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.
4. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji
planowanych działań innowacyjnych.
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5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca się
o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę.
6. Innowacja, o której mowa w ust. 5, może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez
organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji.
9. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada Pedagogiczna
podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
2) opinii rady pedagogicznej;
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole,
w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane
10. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia
ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji.
§ 35
1. Praktyki studenckie.
1) V Liceum Ogólnokształcące może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne
(nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem
szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia
nauczycieli lub szkołą wyższą;
2) koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor szkoły;
§ 36
1. Działalność biblioteki.
1) biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, służącą do realizacji
potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły,
doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród
rodziców oraz w miarę możliwości popularyzacji wiedzy o regionie;
2) z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów.
Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele,
pracownicy i rodzice na podstawie dokumentu tożsamości.
2. Funkcja biblioteki.
1) służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie
zawodowe nauczycieli;
2) stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się
w szkole;
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3) jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz korzystając
ze zgromadzonych zbiorów;
4) pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
5) jest pracownią metodyczną służącą pomocą i doradztwem nauczycielom naszej szkoły.
3. Organizacja biblioteki.
1) bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:
a) zapewnia właściwe pomieszczenie i jego odpowiednie wyposażenie, warunkujące
prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
b) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę według obowiązujących norm etatowych oraz
zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego;
c) zatwierdza przydział czynności nauczyciela bibliotekarza;
d) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki;
e) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki;
f) zarządza skontrum biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie
pracownika.
2) lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i pracowni multimedialnej.
4. Biblioteka gromadzi następujące zbiory:
1) wydawnictwa informacyjne;
2) programy szkolne dla nauczycieli;
3) podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego;
4) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania;
5) lektury uzupełniające do języka polskiego;
6) literaturę popularnonaukową i naukową;
7) wybrane pozycje literatury pięknej;
8) wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa;
9) odpowiednią prasę dla młodzieży i nauczycieli;
10) podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, pedagogiki i dydaktyki nauczanych
przedmiotów;
11) materiały audiowizualne i multimedialne;
12) strukturę poszczególnych zbiorów determinują:
a) zainteresowania czytelników;
b) możliwości dostępu czytelników do innych bibliotek;
c) inne czynniki środowiskowe i lokalne.
13) rozmieszczenie zbiorów:
a) literatura piękna ułożona jest w układzie działowym;
b) literatura popularnonaukowa i naukowa - wg UKD;
c) lektury do języka polskiego – alfabetycznie;
d) księgozbiór podręczny – w układzie działowym;
e) gazety i czasopisma społeczno – kulturalne i pedagogiczne – w kąciku czytelniczym.
5. Pracownicy – biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz.
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1) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy;
2) zadania nauczyciela bibliotekarza określa Statut Szkoły.
6. Czas pracy biblioteki
1) biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych
z dyrektorem szkoły;
2) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie
z organizacją roku szkolnego;
a) okres wypożyczeń zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania skontrum
w bibliotece szkolnej.
7. Finansowanie wydatków – wydatki pokrywane są z budżetu szkoły.
1) wysokość kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki ustalana jest w miarę możliwości
finansowych budżetu szkoły;
2) propozycje wydatków na uzupełnianie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły;
3) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.
8. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza.
1) praca pedagogiczna bibliotekarza. w ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz
obowiązany jest do:
a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni, zgodnie z Regulaminem Biblioteki;
b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury;
c) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej
zbiory;
d) prowadzenia zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej;
e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji
szkolnych i kół zainteresowań oraz z innymi bibliotekami w zakresie realizacji zadań
dydaktyczno–wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów
i przygotowaniu ich do samokształcenia;
f) wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
g) sprawowania opieki nad uczniami korzystającymi z zasobów biblioteki szkolnej oraz
uczniami skierowanymi do biblioteki w czasie zajęć nieobowiązkowych, dodatkowych
(religia, języki obce) lub innych (np. uczniowie zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego),
wynikających z organizacji pracy szkoły;
h) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej
i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;
i) upowszechniania czytelnictwa.
2) praca organizacyjno – techniczna bibliotekarza. w ramach prac organizacyjnych
i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
a) gromadzenia zbiorów - zgodnie z programem i potrzebami placówki;
b) ewidencji zbiorów - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c) opracowania zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne);
d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych);
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e) organizacji udostępniania zbiorów;
f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego,
prowadzenia katalogów, kartotek, teczek tematycznych);
g) prowadzenia dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej,
indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów;
h) planowania pracy biblioteki: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz
terminarz imprez czytelniczych;
i) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu
czytelnictwa w szkole.
3) obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
a) bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów;
b) ponosi odpowiedzialność materialną;
c) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
d) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką;
e) udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń
do pracowni przedmiotowych;
f) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i indywidualnymi
zainteresowaniami;
g) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych
nabytkach lub o książkach szczególnie wartościowych;
h) sporządza plan pracy, harmonogram zajęć ścieżki edukacyjnej – edukacji czytelniczej
i medialnej oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy;
i) prowadzi dzienną, semestralną i roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy
biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję
wypożyczeń;
j) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem;
k) współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły;
l) doskonali warsztat pracy;
m) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora, mające bezpośredni związek z pracą,
organizacją oraz działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
9. Prawa i obowiązki czytelników.
1) Regulamin Biblioteki Szkolnej.
Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
a) ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły
i rodzice;
b) biblioteka otwarta jest według ustalonego harmonogramu, dostępnego na drzwiach
wejściowych, na tablicy ogłoszeń i w pokoju nauczycielskim;
c) w bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów;
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d) każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz
do jego przestrzegania;
e) wypożyczać książki można wyłącznie na swoje nazwisko;
f) jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca. Termin zwrotu można
przedłużyć po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem;
g) uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo do wypożyczenia
jednorazowo większej ilości książek;
h) wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają
na nie inni czytelnicy;
i) uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać ze zbiorów biblioteki;
j) biblioteka, w przypadkach szczególnych, może zażądać zwrotu książki przed upływem
terminu;
k) wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik
przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia
zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi;
l) w przypadku zagubienia lub zniszczenia książki (innego dokumentu) czytelnik
zobowiązany jest odkupić ją lub oddać inna książkę, uznaną przez bibliotekarza
za równowartościową i przydatną w bibliotece albo wpłacić jej równowartość
po uzgodnieniu z bibliotekarzem;
m) z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na terenie biblioteki;
n) korzystając z książek i materiałów bibliotecznych z księgozbioru podręcznego należy
wpisać swoje dane osobowe do zeszytu odwiedzin czytelni;
o) aby móc wypożyczyć materiały z księgozbioru podręcznego do korzystania poza
biblioteką, należy bibliotekarzowi pozostawić swoją legitymację szkolną oraz wpisać
nazwisko do zeszytu odwiedzin czytelni;
p) wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone
do biblioteki przed końcem roku szkolnego;
q) w przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się
z biblioteką szkolną.
§ 37
1. Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy.
1) w szkole działają następujące zespoły: wychowawczy, problemowo – zadaniowe, zespoły
d.s. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
2) wszystkie zebrania zespołów są protokołowane;
3) zespoły opracowują plan pracy zespołu na dany rok szkolny do końca września i przekazują
dyrektorowi szkoły;
4) zespoły opracowują sprawozdania z realizacji zaplanowanych działań po zakończeniu roku
szkolnego.
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§ 38
1. Zespół wychowawczy.
1) w skład zespołu wychowawczego wchodzą wychowawcy wszystkich oddziałów. Członkowie
zespołu wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zaś koordynatorem
wszelkich działań jest pedagog szkolny;
2) zadania zespołu to:
a) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne
z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz
uwzględniać założenia programu wychowawczego szkoły;
b) ocenianie efektów pracy wychowawczej.
3) zespoły spotykają się w razie zaistniałych problemów wychowawczych z inicjatywy
pedagoga lub dyrektora szkoły;
§ 39
1. Zespoły nauczycieli.
1) w szkole działają:
a) zespoły nauczycieli humanistów;
b) zespoły nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
c) zespoły nauczycieli języków obcych;
d) zespół nauczycieli wychowania fizycznego, przysposobienia obronnego i edukacji dla
bezpieczeństwa;
e) zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2) zespół tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego
na bieżący rok szkolny;
3) zadania zespołu to:
a) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;
b) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje,
wycieczki;
c) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów i egzaminu maturalnego;
d) udział członków zespołu w różnych formach doskonalenia zawodowego;
e) analiza wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych: maturalnego;
f) wdrażanie wniosków z analizy w/w egzaminów.
4) zespoły przedmiotowe spotykają się przynajmniej raz w semestrze.
§ 40
1. Zespoły problemowe.
1) zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez dyrektora szkoły;
2) pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany przez dyrektora
szkoły;
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3) przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie
poszczególnych zadań.
§ 41
1. Wicedyrektorzy.
1) stanowiska wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, w przypadkach
uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organu
prowadzącego;
2) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego dyrektor szkoły
powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze;
3) zakres obowiązków wicedyrektorów opisany został w § 47 Statutu. Podział zadań pomiędzy
poszczególnych wicedyrektorów w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska
określa dyrektor szkoły.
§ 42
1. Działalność stowarzyszeń, organizacji i fundacji.
1) w szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez
stowarzyszenia i organizacji wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
ROZDZIAŁ 11
Zasady oceniania wewnątrzszkolnego
§ 43
Ocenianie wewnątrzszkolne.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego;
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
realizowanych w szkole programów nauczania obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych;
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły;
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5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
postępach w tym zakresie;
2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce
i zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno –
wychowawczej;
6) informowania ucznia, co zrobił dobrze, jak powinien się dalej uczyć, wzmacnianie jego
mocnych stron, wskazywanie kierunku poprawy oraz dalszej nauki.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
bieżących ocen, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela
programu nauczania oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów;
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali i w formach przyjętych w szkole;
3) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której
mowa w § 43 ust.11;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
8) ocenę z religii i etyki w przypadku, gdy zostało wyrażone życzenie rodziców lub
pełnoletniego ucznia na udział w tych zajęciach.
7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione
przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą;
8. W ocenianiu obowiązują zasady:
1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena
końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału
z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
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4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu
o okresową ewaluację.
9. Jawność oceny.
1) nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów i ich rodziców z wymaganiami
edukacyjnymi, niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych,
wynikającymi z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz ze sposobami
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, a także warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych;
2) wychowawca oddziału na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów i ich rodziców
z warunkami, sposobem i kryteriami oceniania zachowania, a także warunkami i trybem
uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace
pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją
uzasadnić w formie ustnej lub pisemnej: w przypadku ocen uzyskanych za prace pisemne
w formie pisemnej, a ocen uzyskanych za odpowiedzi ustne – w formie ustnej;
4) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom
w formie do wglądu lub do skopiowania we własnym zakresie;
5) na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,
egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń (sprawdzian wiadomości i umiejętności lub protokół
ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania) oraz inna dokumentacja dotycząca
oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez dyrektora
szkoły w obecności przewodniczącego lub członka komisji.
10. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych zajęć
obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródroczna i roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania mogą występować w formie opisowej, jeśli taką decyzję podejmie
Rada Pedagogiczna.
11. Tryb oceniania i skala ocen.
1) oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe ustala się według następującej
skali, z następującymi skrótami literowymi:
stopień celujący
- 6 - cel;
stopień bardzo dobry - 5 - bdb;
stopień dobry
- 4 - db;
stopień dostateczny
- 3 - dst;
stopień dopuszczający - 2 - dop;
stopień niedostateczny - 1 - ndst.
a) do ocen pozytywnych zaliczamy:
stopień celujący
- 6 - cel;
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2)

3)

4)

5)

stopień bardzo dobry - 5 - bdb;
stopień dobry
- 4 - db;
stopień dostateczny
- 3 - dst;
stopień dopuszczający - 2 - dop;
b) do ocen negatywnych zaliczamy:
stopień niedostateczny - 1 - ndst;
dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ „ – „ w bieżącym ocenianiu z wyłączeniem ocen
1 (ndst) i 6 (cel);
a) oprócz ocen bieżących nauczyciel może odnotować w dzienniku wraz z datą:
 zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć - „np”;
 brak zadania – „bz”;
 nieobecny – „nb”;
 nie zaliczył – „nz”.
oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. Oceny klasyfikacyjne
w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach
egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym
brzmieniu;
a) nauczyciele prowadzący dokumentację pedagogiczną w dzienniku nauczyciela są
obowiązani przenosić oceny bieżące do dziennika klasy raz w tygodniu, a oceny
klasyfikacyjne nie później niż na siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej.
informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce są jawne dla ucznia i jego rodziców
za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz są przedstawiane przez nauczyciela
uczniowi na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych odbywających się według
harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły, a także podczas indywidualnych
konsultacji z nimi;
formami pracy ucznia podlegającymi ocenie w szczególności są:
a) prace pisemne:
 sprawdzian wiadomości obejmujący większą partię materiału określoną przez
nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem trwający minimum
1 godzinę lekcyjną, termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym;
 kartkówka dotycząca materiału z co najwyżej trzech ostatnich tematów
realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach, trwająca do 20 minut, nie
musi być zapowiadana;
b) praca i aktywność na lekcji;
c) odpowiedź ustna;
d) praca projektowa;
e) praca domowa;
f) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
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g) twórcze rozwiązywanie problemów;
h) zadania praktyczne;
i) systematyczność;
j) inne formy.
6) wartość wagowa ocen bieżących:
a) prace pisemne:
 sprawdzian wiadomości – waga 3;
 kartkówka – waga 2;
b) praca i aktywność na lekcji – waga 1;
c) odpowiedź ustna – waga 2;
d) praca projektowa – waga 3;
e) praca domowa – waga 1;
f) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji – waga 1;
g) twórcze rozwiązywanie problemów – waga 2;
h) zadania praktyczne – waga 3;
i) systematyczność – waga 2;
j) inne formy – waga 1.
12. Ocenianie śródroczne i roczne:
1) ocena bieżąca.
a) bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być
dokonywane systematycznie;
b) uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego
przedmiotu,
c) przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia każdą ocenę w formie ustnej lub pisemnej, daje
uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne; jak
samodzielnie planować własny rozwój oraz motywuje do dalszych postępów w nauce
i zachowaniu;
d) uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia, informować,
co zrobił dobrze a co wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć, powinno
uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
e) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;
f) oceny z prac pisemnych nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, z wyłączeniem
języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, ustalają procentowo:
0 – 30 - niedostateczny
31 – 50 -dopuszczający
51 – 75 -dostateczny
76 – 90 -dobry
91-99 -bardzo dobry
100
-celujący
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g) oceny z prac pisemnych nauczyciele języka polskiego, języków obcych nowożytnych
i matematyki ustalają procentowo:
0 – 40 - niedostateczny
41 – 50 -dopuszczający
51 – 74 -dostateczny
75 – 90 -dobry
91-99 -bardzo dobry
100
-celujący
h) wszyscy uczniowie z każdego przedmiotu powinni w semestrze otrzymać:
 co najmniej trzy oceny, z co najmniej dwóch form sprawdzania wiadomości,
z przedmiotów o tygodniowym wymiarze jednej godziny,
 co najmniej cztery oceny, z co najmniej dwóch form sprawdzania wiadomości,
z przedmiotów o tygodniowym wymiarze dwóch i więcej godzin;
i) różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale
szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez
nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
2) ocena ze sprawdzianu wiadomości:
a) sprawdziany wiadomości obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie
godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;
b) sprawdzian wiadomości musi być zapisany w dzienniku z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem;
c) sprawdziany wiadomości powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu
dwóch tygodni od momentu napisania pracy z wyjątkiem przyczyn losowych
(np. choroba nauczyciela); oraz przerw wynikających z organizacji pracy szkoły (np. dni
wolne od zajęć dydaktycznych);
d) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub opuścił sprawdzian wiadomości
z przyczyn usprawiedliwionych, musi do niego przystąpić w formie ustalonej
z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas
wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
e) zmianę terminu sprawdzianu wiadomości spowodować mogą jedynie wypadki losowe
(np. choroba nauczyciela) lub wzajemne uzgodnienie nauczyciela i uczniów
z zachowaniem lit. b) i f);
f) w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy sprawdziany wiadomości,
jeden w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych,
np. dyrektorskich;
13. Nieprzygotowane ucznia do lekcji:
1) uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny:
a) jeden raz w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze godziny
tygodniowo;
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b) dwa razy w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze dwóch,
trzech, czterech godzin tygodniowo;
c) trzy razy w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest wymiarze pięciu
lub więcej godzin tygodniowo.
2) nie ocenia się negatywnie ucznia klasy pierwszej w okresie adaptacyjnym, tj. pierwszy
miesiąc pierwsze dwa tygodnie nauki;
3) nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie
ucznia;
4) nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek,
śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną
nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia;
5) zgłoszenie nieprzygotowania i brak pracy domowej może nastąpić wyłącznie na początku
lekcji;
6) nieprzygotowania nie można zgłosić w przypadku zapowiedzianych stosownie wcześniej
sprawdzianów wiadomości i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.
14. Wymagania edukacyjne.
1) szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
sformułowane są w statucie szkoły;
2) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty
przez nauczyciela w danej klasie;
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych
uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program
opracowany przez nauczyciela;
c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł
finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne
porównywalne sukcesy, osiągnięcia.
3) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym
przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
b) rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne objęte programem
nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę
do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
4) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
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a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez
nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania
ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
5) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez
nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
6) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń,
który:
a) rozwiązuje proste zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
często pod kierunkiem nauczyciela;
b) opanował umiejętności podlegające ocenianiu określone programem nauczania w danej
klasie na poziomie wymagań koniecznych;
7) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń,
który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać
(wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem
rozszerzeń programowych).
8) szczegółowe wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez
co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów
przedmiotowych;
9) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik a także systematyczny udział ucznia w tych zajęciach
oraz jego aktywność w działaniach organizowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
15. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
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
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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 oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym
dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
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 lit. a-c), który objęty jest
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
e) opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w nauce
może być wydana uczniowi po ukończeniu klasy trzeciej szkoły podstawowej, nie później
niż do ukończenia szkoły podstawowej;
f) nauczyciel lub pedagog może wnioskować o wydanie w/w opinii Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców lub ucznia pełnoletniego.
Dyrektor rozpatruje uzasadniony wniosek i, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem i opinią rady do Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
3) dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z nauki drugiego języka obcego;
a) w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 3, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;
b) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo
„zwolniona”.
4) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach
wychowania fizycznego, z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć
komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach lub braku możliwości
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii
oraz z nauki jazdy pojazdem silnikowym na podstawie prawa jazdy odpowiedniej kategorii
posiadanego przez ucznia.
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a) jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć
komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”;
b) uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jest obowiązany być obecny na lekcji,
jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one
na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności
po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji;
5) dyrektor szkoły organizuje lekcje religii i etyki. Uczeń nie ma obowiązku uczestniczenia
w nauce religii i etyki, jeśli od rodziców lub od pełnoletniego ucznia nie wpłynie życzenie
pobierania nauki religii lub etyki.
a) jeśli uczeń nie uczęszczał ani zajęcia z religii ani z etyki na świadectwie należy zaznaczyć
„religia/etyka ------------ ” (bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji).
6) dyrektor szkoły organizuje zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”
na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub ucznia, w przypadku gdy jest on pełnoletni;
a) zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie mają
wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły;
b) w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć edukacyjnych
„Wychowanie do życia w rodzinie” nauczyciel prowadzący zajęcia informuje rodziców
uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich i przedstawia pełną informacje
o celach i treściach realizowanego programu nauczania.
7) uczeń lub absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie
dostosowanych do rodzaju jego niepełnosprawności, potrzeb edukacyjnych, możliwości
psychofizycznych, stanu zdrowia na podstawie:
a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;
c) opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Orzeczenie lub opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły wraz z odpowiednią deklaracją;
8) uczeń lub absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu
maturalnego w warunkach dostosowanych do jego stanu zdrowia, w warunkach
odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie
zdrowia wydanego przez lekarza;
9) uczeń lub absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu
maturalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu
na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia
komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić
do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady
pedagogicznej;
16. Klasyfikacja śródroczna i roczna.
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1) rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
a) I okres – od 1 września do dnia poprzedzającego klasyfikację śródroczną;
b) II okres – od dnia klasyfikacji śródrocznej do dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych.
2) klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania;
3) klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego – oddzielnie
dla klas maturalnych i pozostałych klas na koniec i okresu, a roczne na koniec zajęć
edukacyjnych;
4) podstawą klasyfikacji śródrocznej i rocznej ucznia jest posiadanie co najmniej trzech ocen
cząstkowych w przypadku jednej godziny tygodniowo danego przedmiotu. Oceny
cząstkowe muszą być wpisywane przez nauczyciela z zachowaniem zasady
systematyczności oceniania;
5) w przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych
w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące
w skład tego bloku;
6) uczniowi uczęszczającemu na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej
ocen wlicza się końcowe oceny klasyfikacyjne z tych zajęć;
7) uczniowi, który uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę
stanowiącą średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć; jeśli ocena nie jest liczbą
całkowitą, to ocenę tę zaokrągla się do liczby całkowitej w górę;
8) na co najmniej siedem dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych zobowiązani są
do poinformowania ucznia i zapisania cyfrą w rubryce poprzedzającej rubrykę przeznaczoną
na wpisanie rocznej oceny klasyfikacyjnej przewidywaną ocenę roczną z nauczanego
przedmiotu. Przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wpisuje do dziennika
wychowawca klasy. Po tym czasie:
a) ocena z przedmiotu nie może być zmieniona przez nauczyciela;
b) ocena zachowania może być zmieniona przez wychowawcę w wyjątkowych przypadkach
(absencja ucznia, wagarowanie, lekceważenie obowiązków ucznia itp.);
c) uczeń lub jego rodzice w terminie dwóch dni roboczych mają prawo złożyć w formie
pisemnej odwołanie wraz z uzasadnieniem od przewidywanej rocznej oceny
klasyfikacyjnej do dyrektora szkoły, na które dyrektor odpowiada następnego dnia;
d) odwołanie od oceny przysługuje uczniowi, który w wyznaczonych przez nauczyciela
terminach przystępował do sprawdzianów wiadomości i je poprawiał, w wyznaczonych
terminach wywiązywał się z innych zadań wyznaczonych przez nauczyciela, chyba że o
ich niewykonaniu zadecydowały nieobecności usprawiedliwione lub zdarzenia losowe;
e) odwołanie od przewidywanej oceny z zachowania przysługuje uczniowi, który nie popadł
w konflikt z prawem;
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f) dyrektor szkoły po zapoznaniu się z odwołaniem ucznia i argumentacją nauczyciela
wystawiającego ocenę rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję o ewentualnej formie
weryfikacji oceny.
9) na co najmniej siedem dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej wychowawcy klas przekazują rodzicom informacje o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania
za pomocą dziennika elektronicznego oraz w formie pisemnej lub ustnej. W szczególnych
przypadkach listem poleconym;
10) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła
w miarę możliwości stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków;
11) klasyfikacja i promowanie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowanego
dla niego 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
oraz specjalnych.
17. Egzamin klasyfikacyjny.
1) uczeń może być nieklasyfikowany 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 przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;
2) brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia
z powodu określonej w pkt 1 absencji;
3) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny;
4) uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę
jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane,
ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia
pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd
z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. w przypadku braku
zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub
nie kończy szkoły;
5) egzamin klasyfikacyjny zdaje również:
a) uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program
nauki;
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b) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; w stosunku
do takiego ucznia nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć wychowania
fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
c) uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania
różnic programowych;
d) uczeń przyjęty z innej szkoły, który nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której przychodzi, chyba że dyrektor
szkoły zapewni mu warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć do końca
danego etapu edukacyjnego;
e) uczeń przyjęty z innej szkoły, który uczył się obowiązkowego języka nowożytnego innego
niż język obcy nowożytny nauczany w szkole, do której przechodzi a który kontynuuje
we własnym zakresie naukę tego języka;
f) uczeń przyjęty z innej szkoły, który uczył się obowiązkowego języka nowożytnego innego
niż język obcy nowożytny nauczany w szkole, do której przechodzi a który uczęszcza
do oddziału w innej szkole na zajęcia z tego języka.;
6) egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
7) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;
8) egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
ma formę zadań praktycznych;
9) egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w pkt 3 i 4 oraz uczniów
realizujących indywidualny program lub tok nauki, przeprowadza komisja w składzie:
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji i nauczyciel takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;
10) egzamin klasyfikacyjny w przypadku ucznia przyjętego z innego typu szkoły i ucznia, który
spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja,
powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;
b) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany egzamin;
c) w przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w szkole, dyrektor szkoły powołuje nauczyciela języka obcego
zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły, w przypadku
egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia przyjętego z innego typu szkoły, który kontynuuje
naukę obowiązkowego języka obcego nowożytnego we własnym zakresie lub
uczęszczającego na zajęcia z tego języka w oddziale innej szkoły.
11) przewodniczący komisji, o której mowa w pkt 13 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia;
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12) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
rodzice ucznia;
13) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imię
i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących
w skład komisji, o których mowa w ppkt 10 i w ppkt 11, termin egzaminu klasyfikacyjnego,
zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, krótką informację
o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia;
a) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
14) uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrzeżeniem ust. 10;
15) uczeń, któremu w wyniku rocznych egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie oceny
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych;
18. Egzamin poprawkowy.
1) każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy;
2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których to przedmiotów
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych;
3) w jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu;
4) dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców;
5) egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich;
6) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. w skład
komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
7) pytania egzaminacyjne układa osoba egzaminująca, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej
na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać
wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 42 ust 5 według pełnej skali ocen.
w przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami
w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w KIPU;
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8) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 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 w dyrektorem tej szkoły;
9) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: imię
i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład
komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, ocenę ustaloną przez komisję;
10) do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia oraz krótką informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
11) ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem
pkt 10.1;
12) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września;
13) uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę;
14) 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
zajęć
edukacyjnych
pod
warunkiem,
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej;
15) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
16) w przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. do pracy komisji
mają zastosowanie przepisy ust. 10.2 -9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
19. Zastrzeżenia od rocznych ocen klasyfikacyjnych i ocen z egzaminu poprawkowego.
1) uczeń lub jego rodzice 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 od dnia ustalenia tej oceny, nie później
jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych;
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2) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku ustalenia 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 ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia ustala się z uczniem i jego rodzicami
i przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których
mowa w pkt.1.
4) dyrektor ustala skład komisji. W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku egzaminu z zajęć edukacyjnych – dyrektor szkoły albo nauczyciel
wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący
dane zajęcia edukacyjne i nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
dydaktyczne;
b) w przypadku ustalenia rocznej oceny zachowania – dyrektor szkoły albo nauczyciel
wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji, wychowawca oddziału,
wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym
oddziale, pedagog szkolny, psycholog (jeśli jest zatrudniony w szkole), przedstawiciel
Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców;
c) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 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.
5) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: imię i nazwisko ucznia,
nazwę zajęć edukacyjnych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin
sprawdzianu wiadomości i umiejętności, zadania sprawdzające i ustaloną ocenę
klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia, krótką informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: imię i nazwisko ucznia, imiona
i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik
głosowania, ustaloną klasyfikacyjną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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6) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez
komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;
7) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły;
8) przepisy ust. 10 stosuje się również w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna;
20. Ocena zachowania.
1) ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy;
2) szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając
specyfikę zespołu klasowego;
3) wychowawca na początku roku szkolnego
informuje uczniów oraz ich rodziców
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) 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.
5) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,
z podanymi skrótami:
a) wzorowe
- wz;
b) bardzo dobre
- bdb;
c) dobre
- db;
d) poprawne
- popr;
e) nieodpowiednie - ndp;
f) naganne
- ng.
6) ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;
7) uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program
nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny
zachowania;
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8) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
9) dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
powołuje komisję, która nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
10) w skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora –
jako przewodniczący komisji, wychowawca oddziału, wskazany przez dyrektora szkoły
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, pedagog szkolny, psycholog
(jeśli jest zatrudniony w szkole), przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel
Rady Rodziców;
11) roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna;
12) z prac komisji sporządza się protokół zawierający: imię i nazwisko ucznia, imiona i nazwiska
osób wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną
klasyfikacyjną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
a) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych
zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
21. Tryb ustalania oceny zachowania.
1) uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania.
Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę
przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej;
2) samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania
dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania;
3) ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii, w formie ustnej lub pisemnej,
zespołu uczącego dany oddział, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły;
4) procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w Teczce Wychowawcy;
5) przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed
radą klasyfikacyjną;
6) wychowawca na zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej przedstawia uzasadnienie
oceny nagannej;
7) ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku
zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych,
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dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny
zachowania;
8) oceny zachowania nie wystawia się uczniowi spełniającemu obowiązek nauki lub obowiązek
szkolny poza szkołą.
22. Zasady oceniania zachowania.
1) ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,
jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów
i innych osób;
2) w ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń
awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał
poprzednio;
3) uczeń oceniany jest z czterech obszarów postępowania:
a) stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;
b) kultury osobistej;
c) stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych;
d) udziału i wkładu pracy w życie szkoły i środowiska.
4) ocena zachowania wystawiana jest na podstawie oceny:
a) stopnia pilności i systematyczności ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające
ocenę (powyżej dobrej) to:
 sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,
 przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie
do doskonalenia wiedzy i umiejętności),
 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach,
konkursach itp.),
 systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne.
a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej), to:
 celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,
 niska frekwencja: liczne godziny nieusprawiedliwione (powyżej 30 w semestrze),
liczne spóźnienia (powyżej 5 w semestrze).
b) kultury osobistą ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej
dobrej) to:
 troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,
 dbałość o higienę osobistą,
 życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 troska o kulturę słowa i dyskusji,
 poszanowanie godności własnej i innych.
a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej), to:
 celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,
 zbyt nieestetyczny wygląd.
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c) stopnia przestrzegania norm społecznych i etycznych, gdzie czynniki pozytywne
podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:
 reagowanie na przejawy zła,
 szacunek dla pracy innych,
 pomoc innym,
 troska o mienie szkolne i indywidualne,
 dbałość o honor i tradycje szkoły,
 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły,
 dbałość o piękno mowy ojczystej.
a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej), to:
 celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,
 postawa egoistyczna, samolubna,
 lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników
szkoły,
 agresja, akty wandalizmu.
d) udziału i wkładu w życie szkoły i środowiska, gdzie czynniki pozytywne podwyższające
ocenę (powyżej dobrej) to:
 praca na rzecz szkoły (Samorząd Uczniowski, samorząd klasowy, poczet sztandarowy,
uroczystości szkolne, itp.),
 praca na rzecz środowiska (akcje społeczne, akcje charytatywne, wolontariat, itp.),
 udział w pozaszkolnych organizacjach, zajęciach, uroczystościach,
 udział w przygotowywaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych.
a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej), to:
 celowe i świadome niewywiązywanie się z podjętej roli, funkcji, zadania,
 niewłaściwe zachowanie podczas powziętych przedsięwzięć.
e) zachowanie ucznia ocenia się przy zastosowaniu Karty Samooceny Zachowania Ucznia,
f) w przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie
norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), wychowawca klasy może
uczniowi wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem
wzorowy.
23. Zasady usprawiedliwiania nieobecności
1) zasady usprawiedliwiania nieobecności:
a) nieobecności usprawiedliwia wychowawca lub dyrektor szkoły (w razie nieobecności
wychowawcy) na podstawie informacji od rodziców, zwolnień lekarskich, informacji
od kierownictwa szkoły lub kierownictwa internatu;
b) uczniowie lub ich rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek usprawiedliwienia
nieobecności w ciągu tygodnia po okresie absencji;
c) wychowawca usprawiedliwia nieobecności w dzienniku elektronicznym;
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d) wychowawca do połowy następnego miesiąca dokonuje analizy i podsumowania
frekwencji uczniów z poprzedniego miesiąca i w uzasadnionych sytuacjach powiadamia
pedagoga szkolnego.
2) wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na zajęciach
lekcyjnych na prowadzonej przez siebie lekcji;
3) każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów na zajęciach i w przypadku często
powtarzającej się absencji poszczególnych uczniów na jego lekcjach ma obowiązek
poinformowania wychowawcy;
4) ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią
lekcję lub dyrekcja szkoły;
5) zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej prośby rodziców lub własnej decyzji
nauczyciela po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicami. Fakt ten nauczyciel
odnotowuje w dzienniku lekcyjnym;
6) zwolnienie dojeżdżającego spoza Ostrołęki ucznia przez nauczyciela z paru minut ostatniej
lekcji możliwe jest w przypadku pisemnej prośby rodziców i adnotacji dokonanej
w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę klasy;
7) w przypadku zgłoszenia przez ucznia złego samopoczucia i potrzeby zwolnienia z lekcji
wychowawca klasy, a w przypadku jego nieobecności pedagog szkolny lub dyrekcja szkoły
telefonicznie lub w innej formie kontaktuje się z rodzicami i ustala możliwość powrotu
ucznia do domu. Jeżeli powyższa sytuacja dotyczy ucznia mieszkającego w internacie
wychowawca klasy, pedagog lub dyrekcja szkoły powiadamiają telefonicznie lub w innej
formie wychowawcę lub kierownika internatu;
8) w sytuacji braku kontaktu z rodzicami wychowawca lub dyrekcja szkoły zwalnia ucznia
z zajęć opierając się na oświadczeniu rodziców o możliwości zwalniania ucznia z zajęć
lekcyjnych, gdy informuje o złym samopoczuciu;
9) uczeń po ukończeniu 18 roku życia może sam pisać usprawiedliwienia;
10) nieobecność ucznia na lekcjach, wynikająca z udziału w uroczystościach, imprezach
szkolnych i pozaszkolnych jest usprawiedliwiona pod warunkiem, powiadomienia
wychowawcy przez organizatora;
11) uczeń ubiegający się o zwolnienie z wychowania fizycznego ma obowiązek przedstawić
zwolnienie od lekarza (w terminie 7 dni od daty wystawienia zwolnienia), nauczycielowi
uczącemu, a następnie to zwolnienie wraz z oświadczeniem od rodziców
o odpowiedzialności niezwłocznie przedłożyć w dyrekcji szkoły. Ostateczną decyzję
o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły;
12) uczeń, który spóźnił się na zajęcia lekcyjne ma obowiązek dalszego udziału w lekcji,
niezależnie od czasu trwania zajęć, wyjaśniając przyczynę spóźnienia nauczycielowi
prowadzącemu zajęcia. w przypadku notorycznych spóźnień ucznia nauczyciel powiadamia
o tym fakcie wychowawcę, a ten rodziców;
13) wychowawca nie musi usprawiedliwiać nieobecności, jeśli są to selektywnie (wybiórczo)
powtarzające się opuszczone godziny;
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14) samowolne opuszczenie lekcji przez wszystkich uczniów danej klasy skutkuje
nieusprawiedliwieniem opuszczonych godzin i obniżoną oceną zachowania.
24. Promowanie i ukończenie szkoły.
1) uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał
klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od oceny niedostatecznej;
2) uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę;
3) Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, 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;
4) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał
po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje
zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą;
5) uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła nie jest klasyfikowany
z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się
oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania
nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły;
6) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję
do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem;
7) uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej;
8) uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania;
9) Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w sprawie przyznania uczniom nagród
ustanowionych przez kuratora oświaty.
25. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.
1) po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń
zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne
potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory
świadectw określają odrębne przepisy;
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2) uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje
świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem;
3) uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły;
4) szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania;
5) każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy;
6) ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie
daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły;
7) świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania;
8) szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły
oraz zaświadczeń;
9) świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące
przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania
prowadzonej przez szkołę;
10) w arkuszach ocen można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem
czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym
nad skreślonymi wyrazami właściwych danych opatrzonych czytelnym podpisem dyrektora
szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę;
11) w przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, świadectwa dojrzałości, zaświadczenia
uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej
lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu;
12) za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty
skarbowej od legalizacji dokumentu. opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez
dyrektora szkoły;
13) za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej
kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się
na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły;
14) na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części
dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
a) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane 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 szkół,
b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub
środowiska szkolnego.
ROZDZIAŁ 12
Pracownicy szkoły
§ 44
1. Pracownicy zatrudnieni w szkole na umowę o pracę.
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1) pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków
jest potwierdzane podpisem pracownika;
3) do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
a) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
b) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
c) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
d) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
e) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi oraz
współpracownikami;
f) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
g) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
h) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
i) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu
działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
j) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora szkoły,
oświadczenia o stanie majątkowym.
§ 45
1. Zadania nauczycieli.
1) nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
2) do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
a) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez
szkołę;
b) realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującą podstawą programową
i wybranym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły programem nauczania i planem
dydaktycznym;
c) wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do realizacji programu
nauczania;
d) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka;
e) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
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f) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy
dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków
dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość
o pomoce i sprzęt szkolny;
g) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka wystąpienia specyficznych
trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
h) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie
możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
i) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach,
na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
j) wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie opieką Zespołu ds. planowania
i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia;
k) aktywny udział w pracach Zespołu ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz innych, do których nauczyciel należy;
l) dostosowanie
wymagań
edukacyjnych
z nauczanego
przedmiotu
(zajęć)
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się
potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej;
m) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności
uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną
niedostateczną według formy ustalonej w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania
i przedmiotowym systemie oceniania;
n) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in.
poprzez
pomoc
w przygotowaniu
do udziału
w konkursach,
olimpiadach
przedmiotowych, zawodach sportowych;
o) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
p) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
q) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach
koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach
doskonalenia organizowanych przez MSCDN, OKE lub inne instytucje w porozumieniu
z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
r) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach
organizowanych przez szkołę;
s) opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole
zainteresowań lub innej formie organizacyjnej, np. wycieczkach, biwakach;
t) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich,
natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne
rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów KP;
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u) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie
prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów a także
potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć;
v) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, poszanowanie godności osobistej
ucznia;
w) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;
x) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
y) uczestniczenie w komisjach nadzorujących przebieg egzaminów zewnętrznych;
z) wykonywani innych czynności zleconych przez dyrektora, mających bezpośredni związek
z pracą, organizacją oraz działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
3) w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest
realizować:
a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami
lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego
stanowiska;
b) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze
i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach
tych zajęć:
 nauczyciel jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych
w szkolnych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin
przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
w wymiarze 1 godziny w tygodniu;
c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.
4) nauczyciel jest obowiązany rejestrować działania wymienione w pkt 3 w dziennikach
lekcyjnych i w pozostałych dziennikach zajęć.
§ 46
1. Zadania szkoły i nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
1) dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych
przez nią;
2) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć
obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
a) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach
dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
b) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;
c) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia
(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
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d) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące
zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
e) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
f) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach,
noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia
uczniów.
2. Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole.
1) w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi
przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi
na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele;
2) wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych
oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni,
podczas przerw międzylekcyjnych;
3) szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie
wycieczek:
a) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo
uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również
do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym
miejsce podczas zajęć;
b) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie
z harmonogramem dyżurów;
c) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych –
kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
4) w miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki
i inne, opiekun pracowni lub nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje
regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów;
5) zasady bezpieczeństwa uczniów w sali gimnastycznej reguluje Regulamin korzystania z sali
gimnastycznej;
6) zasady bezpieczeństwa uczniów na wycieczkach reguluje Regulamin wycieczek szkolnych;
7) procedury działań interwencyjnych w sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa uczniów reguluje
Program Wychowawczo - Profilaktyczny ;
8) zasady bezpieczeństwa uczniów podczas imprez i uroczystości szkolnych reguluje
Regulamin organizacji imprez i uroczystości szkolnych oraz inne regulaminy szkolne;
9) szkoła współpracuje z policją i strażą miejską;
10) uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły;
11) w przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów
z ostatnich;
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12) opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe
pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny
nauczyciel (pracownik szkoły);
13) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem,
zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz dyrektora szkoły;
14) dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie
ratunkowe (w razie potrzeby) i rodziców;
15) o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator
oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.
3. Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
1) nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi
sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę;
2) nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia
odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
3) nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez
dyrektora szkoły. w czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego
nadzorowi;
b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań
odbiegających
od przyjętych
norm,
w szczególności
powinien
reagować
na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy
wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne). Nauczyciel
nie może zajmować się sprawami postronnymi, które przeszkadzają w czynnym
spełnianiu dyżuru;
c) nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora;
d) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych
urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
e) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia
do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
f) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły;
g) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia
działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz
zabezpieczenia miejsca wypadku;
h) zasady pełnienia dyżurów przez nauczycieli określa szczegółowo Regulamin dyżurów
nauczycielskich.
4) nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym
udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane
po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki
ochrony indywidualnej;
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5) nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych
miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie
zajęć;
6) nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być
prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla
bezpieczeństwa;
7) nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia
zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw
międzylekcyjnych;
8) nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać obowiązującej w szkole Instrukcji
Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego;
9) nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać
zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych;
10) nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji
nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada
warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły
celem usunięcia usterek. do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić
prowadzenia zajęć w danym miejscu;
b) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
c) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia dozwala, należy
skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka
potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. o zaistniałej sytuacji należy powiadomić
rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora
szkoły;
d) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować
zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej
zakończeniu;
e) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
f) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej;
g) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
11) wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
a) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
c) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
d) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
§ 47
1. Zadania wychowawcy klasy.
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1) zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2) wychowawca realizuje zadania poprzez:
a) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
b) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych
potrzeb rozwojowych wychowanków;
c) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
d) udział w pracach Zespołu ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej ucznia;
e) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
f) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów z rówieśnikami;
g) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń
szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
h) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy
i współdziałania z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem szkolnym, instytucjami
pozaszkolnymi (policja, straż miejska, poradnia psychologiczno-pedagogiczną);
i) realizację planu zajęć godzin z wychowawcą;
j) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
k) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu
klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania
im pomocy w nauce;
l) rozwijanie pozytywnej motywacji i wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
m) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności,
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, prawidłowego i efektywnego
organizowania sobie pracy;
n) systematyczne interesowanie się postępami uczniów w nauce;
o) analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami
i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce;
p) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn
opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych;
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q) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych
postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości,
współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu
wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego
gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas,
pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
r) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu
wolnego, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, udziałem uczniów w życiu szkoły,
konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
s) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in.
poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów
wakacyjnych, zimowisk, imprez i uroczystości szkolnych oraz nadzór wychowawcy nad
poprawnym funkcjonowaniem klasy w podczas ich trwania;
t) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
u) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan
higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza
szkołą;
v) współpraca z rodzicami uczniów;
w) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach
życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie
pomocy;
x) zapoznanie uczniów swojej klasy oraz ich rodziców z Regulaminem Imprez i Uroczystości
Szkolnych.
3) wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia,
jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar,
ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania
i motywowania wychowanków;
4) wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących
klasy:
a) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, teczkę wychowawcy;
b) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
c) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
d) wypisuje świadectwa szkolne;
e) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami
władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
§ 48
1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Na stanowisko wicedyrektora powołuje
dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.
2. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności;
wykonywanie poleceń dyrektora szkoły;
pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
prowadzenie zajęć dydaktycznych w ilości określonej odrębnymi przepisami;
przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;
opracowanie harmonogramu matur, przygotowywanie i prowadzenie związanych z nimi
dokumentacji;
prowadzenie ewidencji godzin realizowanych przez nauczycieli z art.42 Karty Nauczyciela;
prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
nadzór nad pracami Komisji Przedmiotowych - przedmioty ogólnokształcące;
bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu
zawodowym;
wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
opracowanie planu dyżurów nauczycieli podczas przerw i jego zmian;
kontrola dyżurów pełnionych przez nauczycieli podczas przerw;
współdziałanie w wytyczaniu celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły;
nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych szkoły i okresowe analizowanie ich wykonania;
egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień Statutu;
sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym
prowadzenie obserwacji zajęć lekcyjnych u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
nadzór nad realizacją programów nauczania i dbałość o ich aktualność;
kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli
uczniom
w zakresie
zgodności
ich
z podstawową
programową
i zasadami
wewnątrzszkolnego oceniania;
obserwacja zajęć szkolnych, udzielanie instruktażu i pomocy nauczycielom;
prowadzenie arkuszy spostrzeżeń o pracy obserwowanych nauczycieli i ich opiniowanie;
szczegółowe kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej;
kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych
nauczanego przedmiotu;
kontrola opracowania przez nauczycieli rozkładów materiałów nauczania i wyboru
podręczników;
nadzór nad pracami zespołu nauczycieli opracowujących Program Wychowawczo–
Profilaktyczny;
nadzór nad realizacją zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły i okresowe analizowanie
ich wykonania;
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31) nadzór nad pracą zespołów ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
32) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
33) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego;
34) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole
za zgodą dyrektora szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania
programowego;
35) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej
uczniom;
36) nadzorowanie prac Komisji Stypendialnej;
37) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych
przez dyrektora nauczycieli;
38) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas;
39) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
40) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
41) nadzorowanie pracy biblioteki szkolnej;
42) nadzorowanie pracy pedagoga szkolnego;
43) opieka nad Radą Rodziców - współpraca i nadzór nad jej sprawami finansowymi;
44) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i policją w zakresie pomocy uczniom
i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
45) przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu
Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż;
46) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;
47) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora
szkoły;
48) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora, mające bezpośredni związek z pracą,
organizacją oraz działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
49) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian
po wszelkich zamianach organizacyjnych;
50) szczegółowa kontrola dokumentacji pedagogicznej;
51) kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania;
52) kontrolowanie pracy pracowników obsługi;
53) nadzorowanie prac komisji Rady Pedagogicznej opracowującej projekty rocznych planów
rozwoju szkoły;
54) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym
prowadzenie obserwacji zajęć lekcyjnych u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
55) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych, opracowywanie, kontrola i zatwierdzanie
miesięcznych zestawień godzin nadliczbowych i zastępstw przepracowanych przez
nauczycieli i przekazywanie ich do księgowości;
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56) nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych szkoły i okresowe analizowanie ich wykonania;
57) opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników;
58) inspirowanie działalności pozalekcyjnej w zakresie kół przedmiotowych, organizowanie
i nadzorowanie ich prac;
59) nadzór nad Samorządem Uczniowskim;
60) współpraca z policją i służbami porządkowymi w zakresie zapewnienia ładu i porządku
w szkole i na jej terenie.
3. W V Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Regulamin Pracy ustalony przez dyrektora szkoły
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
4. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych
w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza
własnoręcznym podpisem.
5. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie
przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników
szkoły.
§ 49
Zakresy zadań pracowników niepedagogicznych
1. Obowiązki głównej księgowej:
1) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;
2) bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Ostrołęce;
3) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami;
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad
wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
w dyspozycji szkoły;
5) zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę;
6) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
7) zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz
spłaty zobowiązań;
8) kontrola operacji gospodarczych, wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych,
obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych
stanowiących przedmiot księgowań;
9) opracowywanie rocznych planów finansowych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3;
10) prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych
w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych;
11) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą
o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;
12) nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
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13) sporządzanie miesięcznych list płac, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat
odpraw emerytalnych i rentowych;
14) dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć
wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami
sądowymi;
15) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej,
podatkowej i innej;
16) należyte gospodarowanie, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków
wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu finansowo- księgowego;
17) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym jednostki;
18) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych;
19) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów
i wydatków oraz środków specjalnych jednostki;
20) opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych
pozostających w dyspozycji jednostki;
21) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, celowości i gospodarności działań
gospodarczych i finansowych w szkole;
22) przekazywanie dyrektorowi szkoły rzetelnych i aktualnych informacji finansowych
potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania
środkami finansowymi jednostki;
23) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 3 i dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności
zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych, instrukcji magazynu
żywności, instrukcji kasowej i inwentarzowej;
24) zarządzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna
ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek;
25) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
26) codzienna archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programie Księgowość firmy,
zgodnie z instrukcją „Polityka Bezpieczeństwa”;
27) zabezpieczenie ochrony tajemnicy służbowej, bhp i higieny pracy, ochrony p/poż
w podległym dziale finansowo-księgowym;
28) bieżące kierowanie działem księgowo-finansowym;
29) reprezentowanie szkoły przed sądami w sprawach finansowych;
30) przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów szkolnych, bhp i p/poż.;
31) udział w Komisji oceniającej służbę przygotowawczą pracowników;
32) wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły;.
33) wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych.
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34) główna księgowa służbowo odpowiada przed dyrektorem szkoły i ponosi odpowiedzialność
prawną za:
a) przestrzeganie i stosowanie przepisów, instrukcji, aktów normatywnych wewnętrznych
i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów, w tym zwłaszcza za rzetelne
i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami;
b) nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych szkoły;
c) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie przez Dział Finansowo – Księgowy
sprawozdawczości budżetowej, podatkowej oraz innej;
d) wykonywanie innych zadań nałożonych na Dział Finansowo – Księgowy.
35) w celu realizacji swoich zadań główna księgowa ma prawo:
a) żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych
merytorycznie dokumentów stanowiących podstawę dokonania lub zarejestrowania
w księgach rachunkowych operacji gospodarczych;
b) odmówić akceptacji dokumentu, który nie spełnia wymagań określonych w odrębnych
przepisach. o odmowie zawiadamia dyrektora szkoły pisemnie z podaniem przyczyny
odmowy;
c) zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw w przypadku, gdy polecenie
służbowe dyrektora szkoły stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie;
d) wnioskować do dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr3 o przeprowadzenie kontroli
określonych działań, komórek organizacyjnych szkoły, które bezpośrednio nie podlegają
nadzorowi głównej księgowej;
e) wnioskować do dyrektora szkoły o określenie trybu, według którego mają być
wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości
gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów
i sprawozdawczości finansowej;
f) dokonywać oceny pracy podległych pracowników;
g) wnioskować o nagrody, kary i awanse podległych pracowników.
2. Obowiązki kasjera:
1) dokonywanie operacji kasowych na podstawie dowodów sprawdzonych pod względem
merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzonych do wypłaty;
2) pobieranie pieniędzy z banku;
3) należyte zabezpieczanie gotówki z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4) wypłacanie pracownikom wynagrodzeń zgodnie z listami płac;
5) przyjmowanie odpłatności od młodzieży mieszkającej w internacie, wydawanie na bieżąco
dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty (K – 104);
6) sporządzanie raportów kasowych;
7) zabezpieczenie środków pieniężnych przed kradzieżą zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury;
9) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp
i p/poż.;
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10) udział w szkoleniach bhp i p/poż;
11) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego;
12) wykonywanie poleceń dyrektora bezpośredniego przełożonego.
3. Obowiązki specjalisty do spraw uczniów:
1) prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;
2) przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
3) rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;
4) wysyłanie korespondencji;
5) prowadzenie ewidencji dokumentacji przebiegu nauczania;
6) bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:
a) przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata;
b) przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji;
c) występowanie o odpisy arkuszy ocen;
d) przygotowywanie odpisów arkuszy ocen;
e) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów.
7) sporządzanie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego i innych sprawozdań
oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;
8) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
9) zamawianie druków ścisłego zarachowania;
10) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły;
11) prowadzenie rejestru spraw wojskowych;
12) wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;
13) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;
14) przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
15) prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły, świadectw
maturalnych;
16) zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom;
17) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
18) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;
19) dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie;
20) obsługa gości i interesantów dyrektora;
21) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;
22) przekazywanie akt do zakładowego archiwum;
23) udzielanie informacji interesantom;
24) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż;
25) realizacja obowiązków pracownika samorządowego;
26) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez dyrektora szkoły.
4. Zadania rzemieślnika:
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1) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste
dokonywanie przeglądów pomieszczeń;
2) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno
kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych;
3) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów;
4) zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;
5) wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu,
przygotowania, zlecanych przez dyrektora;
6) dbanie o powierzony sprzęt;
7) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;
8) udział w szkoleniach bhp i p/poż;
9) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;
10) wykonywanie poleceń dyrektora.
5. Obowiązki woźnego:
1) kontrolowanie uczniów przychodzących i wychodzących ze szkoły w zakresie ich
obowiązków ustalonych w statucie szkoły ( zmiana obuwia, zasady zwalniania);
2) sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym;
3) zgłaszanie Kierownikowi Administracyjnemu przebywania na terenie szkoły osób, których
obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie;
4) prowadzenie książki wejść i wyjść;
5) zabezpieczenie i właściwe przechowywanie listy obecności pracowników szkoły;
6) udzielanie informacji interesantom;
7) nadzorowanie ruchu uczniów w wejściu głównym;
8) kontrolowanie zachowań uczniów przed wejściem głównym;
9) zezwalanie na opuszczenie szkoły tylko uczniom posiadającym dokument zwolnienia
z zajęć;
10) zgłaszanie obecności osób obcych w pobliżu szkoły, zagrażających bezpieczeństwu uczniom
lub zachowujących się podejrzanie;
11) informowanie patroli Straży Miejskiej o problemach z zapewnieniem porządku
i bezpieczeństwa w okolicy wejścia do obiektu szkolnego;
12) sprzątanie po przerwach podłogi korytarza przed wejściem do szkoły;
13) codzienne sprzątanie przed budynkiem szkoły, na wyznaczonym odcinku (zamiatanie,
odśnieżanie);
14) dbanie o porządek i czystość w dyżurce;
15) przekazywanie informacji kierownictwu szkoły o zauważonych nieprawidłowościach
w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów i pracowników;
16) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż;
17) przestrzeganie Regulaminu Pracy;
18) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego;
19) wykonywanie poleceń dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego.
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6. Obowiązki sprzątaczki:
1) utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne
wykonywanie czynności:
a) wycieranie na wilgotno kurzy;
b) wietrzenie pomieszczeń;
c) zmywanie podłóg;
d) podlewanie i pielęgnowanie kwiatów;
e) uzupełnianie mydła w pojemnikach;
f) mycie i odkażanie sanitariatów;
g) przecieranie drzwi, a w razie potrzeby mycie szyb.
2) zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem- zamykanie okien, drzwi;
3) sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące:
a) gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: mycie
okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę zasłon, firan i itp.;
4) wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego i dyrektora szkoły;
5) udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;
6) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż;
7) przestrzeganie Regulaminu Pracy;
8) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego;
9) wykonywanie poleceń dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego.
7. Zadania inspektora BHP:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) informowanie dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie
z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;
3) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie
propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań technicznoorganizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego
części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;
5) udział w przekazywaniu do użytkowania:
a) nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części;
b) urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ
na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i dzieci.
6) sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających
propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie
zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
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7) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących
pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
na poszczególnych stanowiskach pracy;
9) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu
wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
10) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy;
11) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
12) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;
13) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których
występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz
doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
14) współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych
pracowników;
15) współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;
16) współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi
profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu
okresowych badań lekarskich pracowników;
17) współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi
przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych
przepisach;
18) uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach
zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem
chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
19) inicjowanie i rozwijanie na terenie szkoły różnych form popularyzacji problematyki
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.
8. Zadania Inspektora ds. p/poż:
1) przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania
przepisów oraz zasad w tym zakresie w szkole i w każdym innym miejscu wykonywania
pracy;
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2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)

występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych
zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
występowania do dyrektora z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się
w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
występowania
do dyrektora
o zastosowanie
kar
porządkowych
w stosunku
do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy;
niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób;
niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej;
niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo
innych osób;
wnioskowania do dyrektora o niezwłoczne wstrzymanie pracy i zajęć w szkole w przypadku
stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, uczniów albo
innych osób.
nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów przedszkola, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
przeprowadzanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu zabezpieczenia
przeciwpożarowego w obiektach szkolnych;
wydawanie zaleceń pokontrolnych zmierzających do poprawy stanu ochrony
przeciwpożarowej w kontrolowanych obiektach;
nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego
sprzętu gaśniczego;
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych
znajdujących się w obiektach szkoły (instalacje sygnalizacji pożaru, klapy dymowe, stałe
urządzenia gaśnicze itp.);
opiniowanie dokumentacji prac remontowych, zmian sposobu użytkowania pomieszczeń,
obiektów, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej;
udział w komisjach odbioru inwestycji, prac remontowych, adaptacyjnych itp.
wykonywanych w obiektach szkoły;
udział w komisjach przetargowych związanych z inwestycjami w zakresie ochrony
przeciwpożarowej;
zgłaszanie dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony
przeciwpożarowej w obiektach przedszkola;
przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nowo
przyjętych pracowników;
przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek powstania pożaru;
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20) współpraca z Komendą Wojewódzką oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w zakresie prewencyjnym i operacyjnym;
21) współpraca z dyrektorem w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego;
22) współpraca z dyrektorem przedszkola w praktycznym sprawdzaniu organizacji i warunków
ewakuacji (próbne alarmy);
23) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową obiektów szkoły oraz
z działalnością własną;
24) udział w pracach komisji powołanych w celu ustalenia przyczyny powstania pożaru lub
innego miejscowego zagrożenia;
25) zadania w zakresie ochrony p/poż dyrektor powierza pracownikowi szkoły, posiadającemu
aktualne przeszkolenie w tym zakresie.
ROZDZIAŁ 13
Prawa i obowiązki ucznia
§ 50
Podstawowe prawa i obowiązki ucznia.
1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy uczeń, który został przyjęty do szkoły w sposób
określony przez zasady rekrutacji, opracowane na dany rok szkolny.
2. Wraz z zakończeniem nauki w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.
3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami
człowieka i dziecka.
4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy,
płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia
społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
5. Uczniowie mają obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na zajęciach
lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą eksponować odkrytych
ramion i głębokich dekoltów. Fryzura powinna być schludna, ewentualna koloryzacja ma być
zbliżona do kolorów naturalnych. Biżuteria nie może być wyzywająca, kolorowa, powinna być
dostosowana do sytuacji oficjalnych.
6. Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica i biała bluzka, a dla chłopców garnitur (ciemne
spodnie), biała koszula i krawat. Obowiązuje on uczniów podczas ważnych uroczystości
szkolnych.
7. Zasady traktowania członków społeczności szkolnej:
1) nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu
lub karaniu;
2) żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
w sferę jego życia prywatnego;
3) szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności
szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
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4) nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach,
obrzędach religijnych lub nauce religii.
8. Każdy uczeń ma prawo do:
1) opieki podczas lekcji, przerw międzylekcyjnych, zajęć praktycznych i pozalekcyjnych;
2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
5) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami
oceniania;
6) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności
szkolnej;
7) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie
ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
8) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
9) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
10) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
11) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
12) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych na podstawie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub poradni specjalistycznej;
13) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad
określonych przez dyrektora szkoły;
14) wpływania na życie szkoły poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego;
15) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych
oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
16) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
17) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania
pracy domowej;
18) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze
na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie
zaświadczenia lekarskiego i wniosku o takie zwolnienie.
9. W ostatnim tygodniu nauki uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem
rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
10. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną
naukę.
11. Każdy uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły;
2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych;
4) uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
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5) do ukończenia 18 roku życia uczeń podlega obowiązkowi nauki:
a) obowiązku nauki nie spełnia ten, kto w danym miesiącu z przyczyn
nieusprawiedliwionych opuścił 50% zajęć dydaktycznych lub zrezygnował z nauki
w szkole i nie podjął jej kontynuacji;
b) spełnianie przez ucznia obowiązku nauki reguluje Procedura kontroli spełniania
obowiązku nauki przez uczniów;
6) uczestniczenia w przydzielonych mu zajęciach w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej;
7) podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz
ustaleniom Samorządu Uczniowskiego lub klasowego;
8) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
9) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
10) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
11) usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w ocenianiu wewnątrzszkolnym;
12) uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas
uroczystości szkolnych, egzaminów zewnętrznych;
13) uczestniczenia w uroczystościach szkolnych i klasowych; udział traktowany jest na równi
z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
14) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole;
15) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
16) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych
nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
17) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn
od nich niezależnych;
18) przestrzegać zasad higieny osobistej.
12. Uczniom zabrania się:
1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu;
2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
5) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody
zainteresowanych;
6) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych;
7) zapraszać obcych osób do szkoły.
13. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone
w szkole.
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14. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
15. Wszyscy uczniowie szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować jej
tradycje.
16. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) uczeń, jego rodzice/opiekunowie prawni lub inna osoba dorosła – mają prawo do złożenia
skargi w formie pisemnej do dyrektora szkoły, która składana jest w sekretariacie szkoły,
w terminie 5 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia, jeśli uznają,
że te prawa zostały naruszone;
2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw
ucznia;
3) dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej skargi
w ciągu 14 dni, łącznie z przekazaniem informacji na piśmie do wnioskodawcy, od dnia
wpłynięcia skargi do sekretariatu szkoły;
4) w trakcie postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły może wykorzystać opinię pedagoga
szkolnego, wychowawcy oddziału danej klasy, nauczycieli pracujących w szkole, innych
uczniów szkoły oraz ich rodziców/opiekunów prawnych;
5) dyrektor szkoły przekazuje wnioskodawcy odpowiedź na piśmie w sprawie podjętego
rozstrzygnięcia w postępowaniu;
6) decyzja dyrektora szkoły w sprawie dotyczącej podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu
o naruszenie praw ucznia jest ostateczna;
7) w przypadku złożenia skargi, która dotyczy naruszenia praw ucznia, obowiązkiem dyrektora
szkoły jest powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o tym fakcie,
w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń.
§ 51
1. Procedury postępowania w sytuacjach niewywiązywania się przez uczniów z obowiązków
szkolnych.
2. Cele procedur:
1) usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach
trudnych i wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych);
2) zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań
profilaktycznych;
3) wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia.
3. Warunki konieczne do stosowania procedur:
4) adekwatne postępowanie w sytuacjach trudnych wychowawczo wymaga rozpoznania
problemu zdarzenia, pełnej wiedzy na temat ucznia i jego rodziny, rozpoznania motywów
postępowania i zastosowania odpowiedniej procedury;
5) nauczyciele i wychowawcy mogą wspierać się pomocą pedagoga szkolnego, nadzoru
pedagogicznego, Policji, Sądu ds. Rodziny i Nieletnich, poradni specjalistycznych;
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6) skuteczność stosowania procedury wymaga dobrej współpracy ze środowiskiem rodzinnym
ucznia;
7) metody, którymi można to osiągnąć:
a) zebrania klasowe integracyjne,
b) spotkania indywidualne z wychowawcą,
c) spotkania typu wychowawca-pedagog szkolny-rodzic, które można poszerzyć
w zależności od sytuacji o wicedyrektora ds. wychowawczych, nauczyciela przedmiotu,
d) uwagi w dzienniku,
e) wezwanie listowne lub telefoniczne,
f) udział rodziców w imprezach szkolnych,
g) udział rodziców w wycieczkach szkolnych,
h) udział rodziców w działaniach wychowawczych szkoły.
§ 52
Spóźnienia na lekcje.
1. Interwencja wychowawcy po przeanalizowaniu zapisów w dzienniku (powtarzające się
spóźnienia):
1) rozmowa wychowawcy z uczniem celem poznania przyczyn spóźniania się;
2) poinformowanie rodziców ucznia o fakcie spóźnień i rozpoznanej przyczynie (telefonicznie,
pisemnie lub w trakcie rozmowy indywidualnej) oraz wpisanie adnotacji o zaistniałej
sytuacji w dzienniku lekcyjnym;
3) poinformowanie pedagoga szkolnego.
2. Ustalenie z rodzicami i uczniem lub też z pedagogiem szkolnym działań eliminujących dalsze
spóźnienia z uwzględnieniem ich przyczyny np. zmiana trybu życia.
3. Zastosowanie kary regulaminowej w przypadku stwierdzenia umyślnego spóźniania się ucznia
na lekcje.
4. Przeprowadzenie lekcji na temat:
1) punktualność jako pożądana cecha osobowości;
2) zasad prawidłowego współżycia w grupie i szacunku dla innych.
§ 53
Ucieczki z pojedynczych lekcji.
1. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem celem ustalenia przyczyn ucieczek.
2. Zawiadomienie rodziców ucznia o ucieczkach.
3. Przeprowadzenie rozmowy uczeń – rodzic – wychowawca celem ustalenia warunków
współpracy i uzupełnienia przez ucznia powstałych w wyniku ucieczek braków wiedzy
i umiejętności z poszczególnych przedmiotów.
4. Zobowiązanie ucznia do zaliczenia materiału, na którym był nieobecny z danego przedmiotu.
5. Przypomnienie o konsekwencjach ucieczek z lekcji, tj. nie usprawiedliwienie godzin, obniżenie
oceny zachowania.
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6. Sporządzenie przez wychowawców klas listy uczniów notorycznie
z poszczególnych lekcji i uaktualnianie jej (2 razy w semestrze).
7. Przekazanie w/w listy pedagogowi szkolnemu i wicedyrektorowi szkoły.

uciekających

§ 54
Liczne nieobecności ucznia na lekcjach – ponad 30 godzin.
1. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem celem ustalenia przyczyn nieobecności.
2. Wychowawca zawiadamia rodziców o licznych nieobecnościach ucznia (telefonicznie,
listownie, w trakcie bezpośredniej rozmowy) i fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
3. Powiadamia pedagoga szkolnego.
4. Wychowawca klasy, pedagog, rodzice i uczeń ustalają przyczyny absencji ucznia na lekcjach
i ustalają warunki i działania w celu poprawy frekwencji.
5. Wobec ucznia stosuje się kary regulaminowe przewidziane w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
6. W sytuacji braku poprawy frekwencji wobec ucznia niepełnoletniego następuje:
1) powiadomienie przez dyrektora szkoły rodziców o konsekwencjach prawnych
niezrealizowania przez ucznia obowiązku szkolnego;
2) powiadomienie przez dyrektora szkoły Sądu Rodzinnego.
7. W sytuacji braku poprawy frekwencji wobec ucznia pełnoletniego następuje:
1) stosowanie zgodnie z gradacją kar regulaminowych i w konsekwencji skreślenie z listy
uczniów.
§ 55
Ucieczki zbiorowe uczniów z lekcji.
1. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniami celem ustalenia przyczyn samowolnego
opuszczenia lekcji.
2. Zawiadamia rodziców o ucieczce z lekcji (telefonicznie, pisemnie, podczas bezpośredniej
rozmowy) i konsekwencjach tego zdarzenia oraz fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
3. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły oraz pedagoga szkolnego.
4. Dyrektor szkoły stosuje wobec uczniów karę upomnienia i odnotowuje ten fakt w dzienniku
lekcyjnym.
5. Wychowawca klasy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, z których uczniowie uciekli
oraz uczniowie określają sposób uzupełnienia wiadomości i ich sprawdzenia.
6. Godziny, z których uczniowie uciekli nie podlegają usprawiedliwieniu.
7. W przypadku powtórzenia się ucieczki z lekcji:
1) wychowawca wzywa w trybie pilnym rodziców uczniów do szkoły;
2) wychowawca, dyrektor szkoły i rodzice określają i podejmują działania zapobiegające
dalszym ucieczkom;
3) wobec uczniów stosuje się kary:
a) nagana dyrektora z wpisaniem do dziennika co skutkuje oceną zachowania nie wyższą
niż poprawna,
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b) pisemne sprawdziany z określonego przez nauczyciela danego przedmiotu zakresu
wiadomości i umiejętności (nieobecność ucznia na sprawdzianie skutkuje uzyskaniem
oceny niedostatecznej),
c) zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych w tym również w półmetkach
i studniówkach.
§ 56
Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń niezgodnie z przepisami.
1. Nauczyciel prowadzący lekcje w przypadku stwierdzenia używania telefonu komórkowego
zabiera telefon do „depozytu” na czas zajęć lekcyjnych.
2. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym i powiadamia wychowawcę.
3. W przypadku powtarzających się naruszeń regulaminu przez ucznia, wychowawca klasy
informuje rodziców telefonicznie, pisemnie lub podczas indywidualnego spotkania i wspólnie
określają warunki i zasady przeciwdziałania takim zachowaniom.
§ 57
Niewypełnienie obowiązku dyżurnego.
1. Zgłoszenie faktu niewypełnienia obowiązku dyżurnego do wychowawcy klasy:
1) bezpośrednio;
2) pośrednio poprzez wpis do dziennika uwag.
2. Interwencja wychowawcy:
1) rozmowa wychowawcy z dyżurnym – przypomnienie obowiązków, jakie ma do wykonania
dyżurny i zobowiązania ucznia do wypełniania tychże;
2) zastosowanie kary regulaminowej;
3) przedłużenie o jeden dzień dyżuru;
4) przeprowadzenie w klasie lekcji wychowawczej na temat znaczenia roli dyżurnego w klasie
– ankieta, dyskusja (dowartościowanie tej funkcji).
§ 58
Brak zmiany obuwia.
1. Poinformowanie wychowawcy o tym fakcie:
1) bezpośrednio;
2) pośrednio poprzez wpis uwagi.
2. Interwencja wychowawcy:
1) rozmowa z uczniem wyjaśniająca przyczyny braku zmiany obuwia;
2) zastosowanie kary regulaminowej np.: upomnienie wychowawcy klasy;
3) w razie powtórki tegoż zachowania poinformowanie rodziców o nieprzestrzeganiu
regulaminu przez ucznia i zaleceniu sprzątania wyznaczonego odcinka szkoły (własnymi
środkami).
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§ 59
Agresywne zachowanie ucznia (arogancja, zaczepki słowne, wulgaryzmy, wybuchy złości, groźby).
1. Przeprowadzenie rozmowy z uczniem uświadamiające mu nieodpowiednie zachowanie.
2. Powiadomienie wychowawcy klasy o zdarzeniu.
3. Przeprowadzenie rozmowy wychowawca – uczeń, wyjaśnienie przyczyny nieodpowiedniego
zachowania, przypomnienie norm zachowania i konsekwencji łamania zasad.
4. Wychowawca powiadamia rodziców o zdarzeniu i przeprowadza rozmowę na temat przyczyn
i konsekwencji nieodpowiedniego zachowania ucznia.
5. Stosuje kary regulaminowe przewidziane w ocenianiu wewnątrzszkolnym;
6. Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, rozmowę z uczniem i rodzicami przeprowadza
pedagog szkolny w celu analizy zaburzonego zachowania ucznia;
7. W przypadku utrzymywania się zaburzonego zachowania ucznia, pedagog szkolny,
w porozumieniu z rodzicami, kieruje ucznia na badania psychologiczne, w celu otrzymania
dalszych wskazówek dot. Postępowania z uczniem i udzielania mu pomocy psychologicznej;
8. W przypadku odmowy współpracy ucznia pełnoletniego i powtarzania się zachowań
agresywnych stosuje się wobec niego kary przewidziane w ocenianiu wewnątrzszkolnym;
9. W przypadku odmowy współpracy ucznia pełnoletniego lub jego rodziców pedagog szkolny
w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą kieruje wniosek do sądu rodzinnego
o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.
§ 60
Palenie papierosów w szkole.
1. Poinformowanie wychowawcy klasy o fakcie palenia papierosów przez ucznia:
1) bezpośrednio;
2) pośrednio poprzez wpis uwagi.
2. Interwencja wychowawcy:
1) rozmowa z uczniem- uświadomienie uczniowi, że wybrał najgorszy sposób radzenia sobie
z problemami;
2) powiadomienie rodziców;
3) zastosowanie kary regulaminowej;
4) zlecenie uczniowi przygotowanie materiałów o szkodliwości palenia oraz zaprezentowanie
ich na forum klasy podczas lekcji wychowawczej;
5) nakaz posprzątania miejsca, gdzie palone były papierosy;
6) poinformowanie pedagoga szkolnego.
3. Interwencja pedagoga szkolnego na wniosek wychowawcy w sytuacji powtarzającej się;
4. Informacja i interwencja dyrektora szkoły w przypadku uporczywie powtarzającej się sytuacji;
5. Prowadzenie działań profilaktycznych:
1) pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat: „Szkodliwość palenia papierosów”.
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§ 61
Podejrzenie ucznia o stan wskazujący na spożycie alkoholu lub narkotyków.
1. Odizolowanie ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa, nie pozostawienie
go samego;
2. Poinformowanie o przypuszczeniach o stan wskazujący dyrekcję szkoły;
3. W razie potrzeby wezwanie pogotowia;
4. Zawiadomienie o fakcie rodziców ucznia i zobowiązanie ich do niezwłocznego odebrania
ucznia ze szkoły;
5. Jeżeli skontaktowanie się z rodzicami jest niemożliwe, bądź rodzice odmawiają przyjazdu
do szkoły, a też w przypadku, gdy rodzice kwestionują podejrzenia nauczyciela dyrekcja szkoły
zawiadamia policję;
6. Wobec ucznia stosuje się kary przewidziane w ocenianiu wewnątrzszkolnym;
7. Jeżeli w/w zdarzenia, dotyczące ucznia, który nie ukończył 18 roku życia powtarzają się,
świadczy to o jego demoralizacji i dyrektor szkoły powiadamia o tej szczególnej sytuacji policję
(specjalistę d/s nieletnich) lub sąd rodzinny.
§ 62
Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego bądź przestępstwa.
1. Niezwłoczne powiadomienie dyrekcji szkoły;
2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia;
3. Powiadomienie rodziców ucznia;
4. Powiadomienie policji;
5. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących
z przestępstwa i przekazanie policji.
§ 63
Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą.
1. Jeżeli uczeń doznał obrażeń ciała - udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwanie
lekarza;
2. Powiadomienie dyrektora szkoły;
3. Powiadomienie rodziców;
4. Ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia;
5. Wezwanie policji;
6. Udzielenie pomocy psychologicznej bądź zobowiązanie rodziców do udania się do specjalisty.
§ 64
Akt niszczenia mienia szkolnego.
1. Poinformowanie o zdarzeniu dyrektora szkoły i wychowawcy klasy:
1) bezpośrednio;
2) pośrednio poprzez wpis do dziennika uwag.
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2. Interwencja wychowawcy klasy:
1) rozmowa z uczniem w celu rozpoznania przyczyn zachowania;
2) wezwanie do szkoły rodziców ucznia;
3) poinformowanie rodziców i uczniów o konsekwencjach wandalizmu (materialnych
i społecznych, obniżonej ocenie z zachowania) i zastosowanie kary regulaminowej.
3. Ustalenie wspólnie z rodzicami i uczniem sposobu naprawienia wyrządzonych szkód lub
uiszczenie opłaty za ich naprawę;
4. Zobowiązanie rodzica i ucznia do podjęcia pracy nad eliminacją wandalizmu z zachowania;
5. Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat szacunku dla dobra wspólnego;
6. W przypadku, gdy brak jest sprawcy:
1) poinformowanie przez dyrektora szkoły uczniów klasy, która mogła dokonać aktu
wandalizmu o konieczności ujawnienia sprawcy lub zobowiązanie do pokrycia pełnego
kosztu naprawy.
§ 65
Kłamstwo, oszustwo, fałszowanie dokumentów szkolnych.
1. Kłamstwa, oszustwa;
1) konfrontacje z osobami zainteresowanymi;
2) wezwanie rodziców – informacja o zaistniałym zachowaniu;
3) zastosowanie kary regulaminowej.
2. Fałszowanie dokumentów szkolnych;
1) konfrontacje;
2) wezwanie rodziców do szkoły – informacja o zaistniałym zachowaniu;
3) zastosowanie kary regulaminowej;
4) skreślenie z listy uczniów.
ROZDZIAŁ 14
Uczniowie szkoły
§ 66
Nagrody i pochwały stosowane wobec uczniów:
1. Uczniowie, który otrzymują najwyższą średnią ocenę w danym typie szkoły oraz wzorową
ocenę z zachowania są typowani przez radę pedagogiczną i samorząd uczniowski
do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
2. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane
uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne,
w szczególności:
1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej
o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową
lub stowarzyszenie naukowe;
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3) uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według
indywidualnego programu lub toku nauki;
4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie
przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów
w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz
zasad zaliczania tych zajęć;
5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
krajowym lub międzynarodowym.
3. Uczniowie, którzy uzyskują średnią ocen na koniec roku szkolnego 4,75 i ocenę zachowania
co najmniej bardzo dobry otrzymują świadectwo promocyjne z wyróżnieniem.
4. Uczniowie liceum, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5
i ocenę zachowania co najmniej bardzo dobry.
5. Uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią co najmniej 4,0 i ocenę
zachowania bardzo dobry oraz uczniowie wyróżniający się wzorową frekwencją (do dziesięciu
godzin usprawiedliwionych), otrzymują listy pochwalne przyznawane przez radę pedagogiczną
i dyrektora szkoły.
6. Rodzice uczniów liceum, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę zachowania co
najmniej bardzo dobry otrzymują listy gratulacyjne.
7. Uczniowie reprezentujący szkołę na konkursach i olimpiadach sportowych i przedmiotowych,
osiągający wysokie lokaty, otrzymują rzeczowe nagrody i listy gratulacyjne dla rodziców.
8. Uczniowie wyróżniający się wzorową postawą uczniowską, pracą na rzecz szkoły i środowiska
lub innymi osiągnięciami otrzymują:
1) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły;
2) pochwałę wychowawcy wobec uczniów klasy;
3) pochwałę wychowawcy wobec rodziców;
4) pochwałę pozostałych nauczycieli wobec uczniów i wychowawcy klasy.
Pochwały odnotowywane są w dziennikach lekcyjnych.
9. Uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego wykazali się 100% frekwencją, otrzymują nagrody
rzeczowe.
10. Wnioskować o nagrodę może:
1) wychowawca;
2) Samorząd Uczniowski;
3) Rada Pedagogiczna;
4) opiekunowie organizacji.
11. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej uczniowi nagrody:
1) zastrzeżenia do przyznanej nagrody mają formę wniosku złożonego na piśmie przez ucznia
szkoły, jego rodziców/prawnych opiekunów lub inną osobę dorosłą;
2) wniosek należy skierować do dyrektora szkoły i należy go złożyć w sekretariacie szkoły
w terminie 3 dni roboczych od powzięcia informacji o przyznanej nagrodzie;
3) wniosek ma zawierać uzasadnienie, dla którego jest składany;
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4) dyrektor szkoły w terminie 5 dni roboczych jest zobowiązany odpowiedzieć wnioskodawcy
pisemnie na złożony wniosek;
5) w czasie rozpoznawania zastrzeżeń, dyrektor szkoły może wykorzystać opinię wychowawcy
oddziału danej klasy, pedagoga szkolnego, nauczycieli pracujących w szkole, uczniów szkoły
i ich rodziców/prawnych opiekunów;
6) wyjaśnienie dyrektora szkoły jest ostateczne w sprawie złożonych zastrzeżeń do przyznanej
nagrody;
7) w przypadku złożenia wniosku przez niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem
dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o tym fakcie.
§ 67
Kary stosowane wobec uczniów:
1. W stosunku do uczniów niewywiązujących się ze swoich obowiązków, naruszających regulamin
oraz honor i dobre imię szkoły mogą być stosowane kary dyscyplinarne.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie ustne wychowawcy klasy udzielone w obecności uczniów klasy (adnotacja
w dzienniku klasowym);
2) upomnienie dyrektora szkoły udzielone uczniowi;
3) upomnienie dyrektora szkoły udzielone uczniowi w obecności uczniów klasy (adnotacja
w dzienniku klasowym);
4) nagana dyrektora szkoły, w konsekwencji ocena zachowania nie może być wyższa
od poprawnej;
5) skreślenie z listy uczniów (dotyczy uczniów pełnoletnich).
3. Karę dyscyplinarną można zastosować w ciągu 7 dni od uzyskania wiadomości o zaistniałym
incydencie, nie później niż 30 dni od zajścia zdarzenia.
4. Nie przestrzeganie przez ucznia zasad korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych, powoduje stosowanie wobec ucznia kar dyscyplinarnych.
5. O rodzaju i przyczynach zastosowania kary, udzielający karę zobowiązany jest w ciągu 7 dni
powiadomić rodziców ucznia ustnie (wezwani rodzice do szkoły lub telefonicznie)
lub pisemnym zawiadomieniem, przesłanym za pośrednictwem sekretariatu szkoły (informacja
odnotowana w dzienniku szkolnym).
6. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia.
7. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
8. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
9. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do arkusza ocen ucznia.
10. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego
popełnienia winny zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie
i sposobie odwołania.
11. Od nałożonej kary uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do rady
pedagogicznej w ciągu 7 dni od powiadomienia ich o tym fakcie.
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12. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ponownego zwołania rady pedagogicznej, rozpatrzenia
sprawy i podjęcia decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania.
13. Rada Pedagogiczna po przeprowadzeniu postępowania ma prawo:
1) utrzymać karę w mocy;
2) zawiesić wykonanie kary po uzyskaniu poręczenia wychowawcy klasy, samorządu
szkolnego, rady rodziców na czas określony, nie krótszy niż jeden semestr, przy czym
po upływie tego czasu, jeśli zachowanie ucznia ulegnie poprawie, zastosowaną karę uważa
się za anulowaną;
3) uchylić karę jeśli została nałożona na ucznia bezpodstawnie.
14. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu pełnoletniego ucznia z listy uczniów.
Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły.
15. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego
przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje
Kurator Oświaty.
16. Skreślenie z listy uczniów może mieć miejsce w przypadkach, gdy uczeń:
1) nie rozpoczął nauki w szkole w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia roku szkolnego,
nie zawiadamiając szkoły o przyczynie i nie odpowiadając na pisemne zawiadomienie
wysłane przez wychowawcę klasy za pośrednictwem sekretariatu szkoły;
2) wszedł w konflikt z prawem i został skazany prawomocnym wyrokiem;
3) spożywał alkohol lub przebywał w stanie nietrzeźwym w szkole lub na imprezach
organizowanych przez szkołę (wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.);
4) rozprowadzał lub zażywał na terenie szkoły środki odurzające;
5) zniszczył majątek szkoły i uchyla się od pokrycia kosztów naprawy zniszczeń;
6) wielokrotnie zachował się arogancko lub wulgarnie wobec pracowników szkoły,
a zastosowane wobec niego kary przewidziane w regulaminie nie spowodowały poprawy
zachowania;
7) jest uczniem pełnoletnim, ma bardzo słabą frekwencję i zastosowano wobec niego
wszystkie kary dyscyplinarne;
8) kradzież;
9) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
10) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
11) czyny nieobyczajne;
12) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
13) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych
środków dyscyplinujących;
14) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;
15) fałszowanie dokumentów szkolnych;
16) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
17. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących
środków:
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1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;
2) udzieleniu nagany dyrektora szkoły;
3) karnym przeniesieniu do innej klasy (opcjonalnie).
18. Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej
szkoły:
1) podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz
protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kodeksu
postępowania karnego), dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;
2) dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie
rady pedagogicznej danej szkoły;
3) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. rzecznikami ucznia mogą być
wychowawca klasy, pedagog szkolny, rzecznik praw ucznia. uczeń może się również zwrócić
o opinię do samorządu uczniowskiego;
4) wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania
ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca
klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje Radę
Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących,
zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy
psychologiczno – pedagogicznej itp.;
5) Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje
uchwałę dotyczącą danej sprawy;
6) Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły;
7) dyrektor szkoły informuje samorząd uczniowski o decyzji rady pedagogicznej celem
uzyskania opinii. brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje
wykonania uchwały rady pedagogicznej;
8) w przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły dyrektor kieruje sprawę do właściwego
kuratora oświaty;
9) jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice;
10) w przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców
lub opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym;
11) uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego
w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia;
12) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia
do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej
wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających
z art. 108 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
19. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze szkoły czy też wnioskowania
o przeniesienie do innej szkoły.
20. Jeżeli absencja ucznia pełnoletniego, w opinii Rady Pedagogicznej uniemożliwia realizację
obowiązku nauki, może ona podjąć uchwałę o skreśleniu ucznia z listy.
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ROZDZIAŁ 15
Gospodarka finansowa szkoły
§ 68
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych.
3. Obsługę finansowo-księgowo prowadzi szkoła reprezentowana przez dyrektora i głównego
księgowego
4. Majątek szkoły jest ewidencjonowany w księdze inwentarzowej szkoły.
5. Szkoła pozyskuje dodatkowe środki finansowe w formie darowizn i gromadzi je na koncie
środków specjalnych.
6. Szkołę wspomaga finansowo Rada Rodziców zgodnie z regulaminem jej działania.
ROZDZIAŁ 16
Przepisy końcowe
§ 69
Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) Statutu.
1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1) organów szkoły;
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany
przepisów.
2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do Statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
3. O zmianach (nowelizacji) w Statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ
prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Szkoła publikuje tekst jednolity Statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.

Statut V Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia 29 listopada 2019 r.

Ostrołęka, dnia 29. 11. 2019 r.

……..……………………………………………….……..
Dyrektor Szkoły
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