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Wstęp 
 

1. Niniejszy statut ma konstrukcję złożoną z kilku części. 

2. W części pierwszej zamieszczone są informacje o szkole, jako zespole szkół. 

3. Kolejne części, to statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu. 

4. Osobno zostały zamieszczone części traktujące o sprawach wspólnych, do których można 

się odnieść ze statutu każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu, a więc:  

 Branżowej Szkoły I Stopnia,  

 Technikum,  

 Zasadniczej Szkoły Zawodowej,  

 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,  

 Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 

5. Informacje odsyłające do części wspólnych są zamieszczane w statutach poszczególnych 

typów szkół w miarę potrzeby. 

6. Części wspólne dla szkół wchodzących w skał zespołu to: 

 Warsztaty szkolne, 

 Organizacja pracowni szkolnych, 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

 Kształcenie dualne, 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2017, 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2013, 

 System doradztwa zawodowego, 

 Zintegrowany system zarządzania oświatą, 

 Biblioteka szkolna. 

 Zasady rekrutacji do klas pierwszych 

 Kryteria zwalniania nauczycieli 

 Postanowienia końcowe 

 

7. Zamysł ten został poczyniono celowo, aby nie rozbudowywać nadmiernie całego 

dokumentu i w łatwy sposób nowelizować statut. 

8. Oznaczanie przepisów statutu i ich systematyzacja, wynika z budowy niniejszego 

dokumentu w następujący sposób: 

 jednostką redakcyjną jest paragraf, 

 w obrębie paragrafu wyodrębnia się kolejno: ustępy, punkty, litery, tirety, 

 ze względu na złożony układ dokumentu, statuty poszczególnych szkół wchodzących 

w skład zespołu mają jednostki redakcyjne rozpoczynające się od paragrafu 1, 

 jednostki redakcyjne części wspólnej są numerowane w taki sposób, aby tworzyły 

ciągłość ze statutami poszczególnych typów szkół: Szkoły branżowej I Stopnia, 

Technikum, Zasadniczej szkoły zawodowej, co pozwala na logiczną kontynuację 

przepisów tworzących statut danej szkoły. 

 powołując się na konkretne zapisy statutu danej szkoły należy przywołać numer 

jednostki redakcyjnej statutu tejże szkoły, oraz numer jednostki redakcyjnej 

pochodzącej z części wspólnej (o ile zachodzi potrzeba odwołania się do zapisów 

z części wspólnej). 

 osobno numerowane są jedynie jednostki redakcyjne statutów Liceum dla Dorosłych 

i Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 

 

  



8 
 

 
 

CZĘŚĆ I 

INFORMACJE O SZKOLE 
 

§ 1 

 

1. Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu zwany dalej 

Zespołem jest szkołą publiczną. 

2. Zespół ma siedzibę w Radomiu, przy ulicy Kościuszki 7,  

3. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 

w Radomiu, ul. Kościuszki 7. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu 

na tablicy urzędowej, szkoła używa pieczęci urzędowej o treści Zespół Szkół 

Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 26-600 Radom, ul. Kościuszki 7 tel. 362-18-

32  -000186447- NIP 948-105-27-06 

4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miasta Radomia. 

5. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty 

w Warszawie. 

6. Szkoła działa na podstawie  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. 

z 1991 r. Nr 95, poz. 425 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów 

prawa. 

 

§ 2 

W skład Zespołu wchodzą: 

1. Technikum o czteroletnim okresie nauczania 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa o trzyletnim okresie nauczania 

3. Branżowa Szkoła I stopnia 

4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

5. Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

6. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

7. W Zespole Szkół Budowlanych prowadzone jest nauczanie w klasach należących 

do Ochotniczego Hufca Pracy w Radomiu, posiadającego własny statut. Ocenianie 

i klasyfikowanie uczniów odbywa się w Zespole szkół Budowlanych. 

 

§ 3 

 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

 

1. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. 

Kazimierza Wielkiego w Radomiu, który jest dyrektorem wszystkich typów szkół 

wchodzących w skład zespołu, 

2. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w odpowiednim 

typie szkoły w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, 

3. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem, 

4. uczniach/słuchaczach – należy przez to rozumieć uczniów/słuchaczy danego typu 

szkoły w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, 

5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gmina Miasta Radomia, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910950425
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6. kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

w Warszawie, 

7. zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza 

Wielkiego w Radomiu, 

8. szkole – należy przez to rozumieć odpowiedni typ szkoły w Zespole Szkół 

Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. 

 

§ 4 

 

1. Kształcenie w Zespole możliwe jest w następujących zawodach: 

technik budownictwa, technik drogownictwa, technik budowy dróg, technik ochrony 

środowiska, technik geodeta, technik urządzeń sanitarnych, technik inżynierii 

sanitarnej, murarz-tynkarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, stolarz, dekarz, monter izolacji przemysłowych. 

2. W każdym roku szkolny kształcenie w zawodach określone jest w arkuszu organizacji 

szkoły. 

3. Realizacja zajęć edukacyjnych odbywa się w systemie przedmiotowym i modułowym. 

4. W szkole prowadzi się nauczanie dualne. 

5. Kształcenie w Zespole odbywa się w systemie dziennym i zaocznym 

6. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych i u pracodawców. 

 

§ 5 

 

Szkoła posiada pieczęć, sztandar, godło, hymn oraz ceremoniał szkolny. 
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CZĘŚĆ II 

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

 

1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 

w Radomiu jest szkołą publiczną. 

2. Szkoła ma siedzibę w Radomiu, przy ulicy Kościuszki 7. 

3. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 

w Radomiu, ul. Kościuszki 7, Branżowa Szkoła I Stopnia. Ustalona nazwa jest używana 

w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej; szkoła używa pieczęci urzędowej o treści Zespół 

Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 26-600 Radom, ul. Kościuszki 7 tel. 362-

18-32  -000186447- NIP 948-105-27-06 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Radomia. 

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 

6. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

7. Szkoła kształci w zawodach: 

1) cieśla, 

2) murarz-tynkarz, 

3) monter sieci i instalacji sanitarnych, 

4) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 

8. Szkoła posada warunki i możliwości do kształcenia w innych zawodach budowlanych. 
 

§ 2 

 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

 

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. 

Kazimierza Wielkiego w Radomiu, który jako dyrektor zespołu szkół, jest 

jednocześnie dyrektorem Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych 

im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, 

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Branżowej 

Szkole I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 

w Radomiu, 

3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole 

Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gmina Miasta Radomia, 

6) kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

w Warszawie, 

7) szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół 

Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. 
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§ 3 

 

1. Ponadto niniejszy statut oparty jest między innymi na wyszczególnionych niżej przepisach 

prawa oświatowego: 

 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. 2017 poz. 60 z późn. zm.) 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie 

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

2017 poz. 649) 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. 2017 poz. 1534) 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603) 

5) 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 z późn. zm. ) 

6) 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 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 

7) 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) 

8) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad 

techniki prawodawczej (Dz. U. 2016 poz. 283)   

9) Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 
§ 4 

 

1. Proces dydaktyczny w szkole odbywa się zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji 

narodowej o ramowych planach nauczania.  

2. Nauka w szkole trwa trzy lata. 

3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany dalej „egzaminem zawodowym” 

z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, przeprowadzany jest dla uczniów 

i absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia. 

4. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w oparciu o przepisy prawa oświatowego, zaś 

wytyczne na każdy rok szkolny zawarte są w Informacji o sposobie organizacji 

i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, opracowane 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie we współpracy z okręgowymi 

komisjami egzaminacyjnymi. 

5. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie świadectwa 

potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. 

6. Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia uzyskują świadectwo ukończenia szkoły, dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(wyszczególnionymi w rozdziale 1). 

http://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2017/01/tekst-rozporzadzenia.pdf
http://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2017/01/tekst-rozporzadzenia.pdf
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7. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego określają odrębne przepisy 

(wyszczególnionymi w rozdziale 1). 

8. Szkoła może wprowadzić nowe kierunki kształcenia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

9. Kształcenie w szkole ma na celu: 

 

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

w społeczeństwie, a także umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

promocji i ochrony zdrowia. 

2) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób, 

3) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

4) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

5) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

6) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

7) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

8) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji, 

9) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

10) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

11) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego 

na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 

12) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

10. Do zadań szkoły należy: 

 

1) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

2) zapewnianie możliwość nauki religii oraz etyki, 

3) zapewnienie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, 

4) umożliwienie rozwijania umiejętności i zainteresowań ucznia, 

5) zapewnienie prawidłowej organizacji nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości 

procesów edukacyjnych, 

6) planowa i prawidłowa realizacja programu nauczania, 

7) zapewnienie dostępu do wartościowych źródeł informacji i nowoczesnych technologii, 

8) zapewnienie uczniom zorganizowanego systemu doradztwa zawodowego (opisane jest 

w części XII niniejszego statutu i obowiązuje w Branżowej szkole I Stopnia).  

 

§ 5 

 

1. Szkoła osiąga cele i realizuje zadania, o których mowa w § 3, poprzez: 

 

1) współdziałanie z uczniem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez 

udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń, 
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2) realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa z uwzględnieniem 

optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji 

i ochrony zdrowia, 

3) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

4) organizowanie zajęć dla uczniów wyrównujących poziom wiedzy i umiejętności, 

5) otaczanie szczególną opieką uczniów uzdolnionych w celu rozwijania ich uzdolnień, 

6) udział w projektach krajowych i międzynarodowych, współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej, 

7) udział w przedsięwzięciach umożliwiających uczniom uzyskanie dodatkowych 

uprawnień zawodowych, 

8) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole, poprzez 

rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności: 

 

a) z niepełnosprawności, 

b) z niedostosowania społecznego, 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

d) ze szczególnych uzdolnień, 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

f) z zaburzeń komunikacji językowej, 

g) z choroby przewlekłej, 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

i) z niepowodzeń edukacyjnych, 

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą, 

l)  umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz 

zasad promocji i ochrony zdrowia; 

 

9) umożliwianie uczniom korzystania z: 

 

a) sal lekcyjnych i innych pomieszczeń dydaktycznych, 

b) obiektów sportowych, 

c) warsztatów szkolnych, 

d) biblioteki. 

 

10) działania wspierające podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. 

2. Przy realizacji zadań szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa: 

 

1) za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć odpowiada 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

2) nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki w czasie zajęć w salach 

lekcyjnych, 

3) podczas przerwy stałą opiekę nad uczniami zapewniają nauczyciele dyżurujący. 

4) uczeń obowiązany jest przebywać na terenie szkoły, nie opuszczając jej bez 

uzasadnionych powodów, w godzinach, które przewiduje tygodniowy rozkład zajęć. 
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3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie: 

 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) porad i konsultacji, 

4) w każdym zaistniałym przypadku, który wymaga udzielenia takiej pomocy. 

 

4. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi o takim stopniu 

niepełnosprawności, który pozwala na naukę w zawodach budowlanych, w których kształci 

szkoła. Podczas planowania i  koordynowania udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych 

form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wnioski do dalszej 

pracy z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

Branżowej szkoły I Stopnia, znajdują się w XI i XII części niniejszego statutu.  

 

§ 6 

 

1. Szkoła może współpracować z pracodawcami w zakresie organizowania 

i przeprowadzania praktycznej nauki zawodu. Zasady i zakres tej współpracy określają 

umowy zawierane z pracodawcami na dany rok szkolny. 

2. Szkoła współpracuje z pracodawcami w zakresie kształcenia dualnego. Zasady i zakres tej 

współpracy określają umowy zawierane z pracodawcami. 

3. Szkoła może współpracować z Izbą Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu 

w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów czeladniczych i przeprowadzania tych 

egzaminów. 

4. Szkoła może prowadzić działania promujące w środowisku kształcenie zawodowe. 

5. Szkoła może współpracować ze szkołami podstawowymi i gimnazjami tworząc grupy 

patronackie, prowadzić warsztaty edukacyjne promujące znajomość zawodów 

budowlanych.  
 

Rozdział 3 

Organy szkoły 
§ 7 

 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

2. Organy szkół wchodzących w skład zespołu współpracują ze sobą. 
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Rozdział 4 

Dyrektor szkoły 
§ 8 

 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor 

szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. 

3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach: 

 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

3) występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

 

4. Dyrektor szkoły w szczególności: 

 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) dokonuje szczegółowego przydziału zadań dla zastępców, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

5) dokonuje skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, 

6) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

9) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych (dba o realizację priorytetów 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty, prowadzi kontrole zarządczą, prowadzi ewaluację, 

obserwacje, kontrole wewnętrzne) 

10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych 

w szkole, 

11) przygotowuje arkusz organizacji szkoły, 

12) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

13) ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności 

nauczyciela, 

14) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz właściwym urzędem pracy, 

zmienia lub wprowadza nowe zawody w szkole, 

15) inicjuje nowe metody kształcenia i sposoby osiągania efektów kształcenia,  

16) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole 

przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania, 

17) na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i rady rodziców, ustala zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy, przez co najmniej 
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trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych 

oddziałach w danym roku szkolnym, 

18) na podstawie propozycji zespołów lub poszczególnych nauczycieli zgłasza szkołę 

do udziału w projektach i przedsięwzięciach umożliwiające młodzieży uzyskiwanie 

dodatkowych uprawnień zawodowych, 

19) współpracuje ze jednostkami sprawującymi profilaktyczną i doraźną opiekę zdrowotną 

nad młodzieżą szkolną, w tym udostępnia dane niezbędne dla realizacji tej opieki, 

20) odpowiada za realizację zaleceń orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

21) ma prawo do ogłaszania jednolitego tekstu statutu szkoły. 

 

5. Zadaniem dyrektora jest propagowanie i wpajanie uczniom potrzeby krzewienia idei 

wolontariatu, przekazując przez wychowawców i pedagogów szkolnych zasady i cel jego 

organizowania.  

6. Dyrektor szkoły ma prawo do zawierania umów z instytucjami i pracodawcami w sprawie 

realizacji praktycznej nauki zawodu poza szkołą. 
 

Rozdział 5 

Rada pedagogiczna 
§ 9 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej 

nauczyciele. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele pracodawców, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 

organizacji harcerskich, przedstawicieli wolontariatu, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej. 

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

6. Rada pedagogiczna wykonuje swoje działania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. 

7. Powiadomienie członków rady pedagogicznej o terminie i porządku zebrania jest 

zadaniem przewodniczącego. 

8. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, 

po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

9. Zebrania organizuje się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

10. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 

1/3 członków rady pedagogicznej. 

11. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 
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6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły, 

12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, organizację 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych i form kształcenia (np.: dualnego) 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

13. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i jego zmian, oraz przedstawia go 

radzie do uchwalenia. 

14. Głosowanie nad podjęciem uchwały może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym. Tryb 

głosowania ustala rada w głosowaniu jawnym. 

15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawach personalnych jest tajne. 

16. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

17. Uchwały rady pedagogicznej dotyczące zmian w statucie szkoły, wymagają pozytywnej 

opinii rady pedagogicznej szkoły. 

18. Uchwała podjęta przez radę pedagogiczna obowiązuje wszystkich pracowników szkoły. 

19. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa. 

20. Uchwały rejestrowane są w rejestrze uchwał przez osobę wskazaną przez dyrektora szkoły. 

21. Opinie rejestrowane są w rejestrze opinii przez osobę wskazaną przez dyrektora szkoły. 

22. Rada pedagogiczna obraduje według zatwierdzonego porządku obrad. 

23. Rada pedagogiczna przyjmuje regulamin swojej działalności. 

24. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacje o działalności szkoły. 

25. Rada pedagogiczna obraduje również w powołanych przez siebie stałych zespołach 

przedmiotowych lub komisjach. 

26. Stałe zespoły lub komisje powoływane są do pracy na okres kadencji, w celu opracowania 

określonych zadań. Ich działalność może dotyczyć różnorodnych zagadnień związanych 

z pracą szkoły lub sprawami nauczycieli i pracowników szkoły. 

27. Zadania związane z pracą szkoły lub sprawami nauczycieli, są realizowane w ramach 

funkcjonowania następujących zespołów i komisji: 

1) Zespół przedmiotów zawodowych, 

2) Zespół humanistyczny, 

3) Zespół matematyczno-przyrodniczy, 

4) Zespół wychowania fizycznego, 

5) Zespół wychowawczy, 

6) Zespół projektów unijnych i współpracy międzynarodowej, 

7) Komisja socjalna, 

8) Komisja zdrowia, 

9) Komisja statutowa. 

28. Pracą zespołu lub komisji kieruje przewodniczący zespołu. 

29. Zespoły mają obowiązek do informowania rady pedagogicznej o wynikach swojej pracy. 

30. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

z funkcji dyrektora, lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej z funkcji 

kierowniczej w szkole. 

31. Członek rady pedagogicznej ma obowiązek: 
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1) współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich 

członków rady, 

2) przestrzegania postanowień prawa, statutu szkoły, regulaminów i zarządzeń dyrektora 

szkoły, 

3) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz jej zespołach 

i komisjach, do których został powołany, 

4) realizowania podjętych przez radę uchwał, nawet wtedy, gdy zgłosił do nich swoje 

zastrzeżenia lub był przeciwny, albo wstrzymał się od głosu. 

5) składania radzie sprawozdań z przydzielonych zadań, 

6) bezwzględnego przestrzegania tajemnicy obrad. 

32. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

1) protokołowania dokonuje protokolant, wybrany spośród członków rady 

pedagogicznej, który wpisuje protokół do księgi protokołów, 

2) protokół podpisują w księdze protokołów przewodniczący rady pedagogicznej 

i protokolant, 

3) członkowie rady pedagogicznej mają prawo do zapoznania się z treścią protokołu 

i zgłoszenia poprawek lub uzupełnień, 

4) w przypadku zgłoszenia poprawek i uzupełnień do protokołu, o wprowadzeniu tych 

poprawek decyduje rada pedagogiczna. 

33. Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej jest księga protokołów.  

34. Księgę protokołów przechowuje się na terenie szkoły w sposób uniemożliwiający 

dokonanie jej uszkodzenia lub zniszczenia i udostępnia się nauczycielom, upoważnionym 

osobom organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, 

przedstawicielom związków zawodowych, zrzeszających pracowników szkoły. 

35. Sposób dokumentowania zebrań zespołów lub komisji ustalany jest przez zespół lub 

komisję. 

36. W szczególnych przypadkach zaistniałych w szkole, pozostałe funkcje działania rady 

pedagogicznej regulują stosowne przepisy prawa oświatowego. 
 

Rozdział 6 

Samorząd Uczniowski 
§ 10 

 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorząd klasowy wszyscy uczniowie 

poszczególnych oddziałów. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu szkolnego 

jest integralną częścią statutu szkoły. 

4. Celem działalności samorządu szkolnego jest: 

1) udział uczniów w rozwiązywaniu własnych problemów oraz kształtowanie więzi 

uczniów z nauczycielami, 

2) rozwijania społecznie przyjętych i akceptowalnych zasad współdziałania uczniów, 

wzajemnego wspierania się i rozwijania inicjatyw na rzecz szkoły i środowiska, 

3) kształtowanie umiejętności wspólnego działania, rozbudzania wrażliwości 

na problemy środowiska, 

4) uczestniczenie w formach samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów. 

 

5. Do zadań Samorządu uczniowskiego należy: 

1) reprezentowanie uczniów przed organami szkoły, przedstawianie organom szkoły 

opinii i potrzeb uczniów oraz pełnienie wobec tych organów roli rzecznika uczniów, 
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2) sygnalizowanie dyrektorowi szkoły, nauczycielom lub opiekunowi samorządu 

sytuacji wymagających pomocy i wsparcia dla uczniów, którzy tego potrzebują, 

3) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań, 

naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, wypoczynku 

i rozrywki, oraz działań na rzecz promocji szkoły, 

4) organizowanie pomocy koleżeńskiej, 

5) rozstrzyganie sporów miedzy uczniami w zakresie określonym w regulaminie 

samorządu uczniowskiego, a także zapobieganie sytuacjom spornym, 

6) dbanie o sprzęt i mienie szkolne, 

7) dbanie o dobre imię i honor szkoły oraz kultywowanie tradycji szkolnych. 

 

6. Do uprawnień samorządu uczniowskiego należy: 

1) przedstawianie organom szkoły propozycji do planu pracy szkoły, wynikających 

z potrzeb i zainteresowań uczniów, 

2) wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów, 

3) udział w formułowaniu przepisów szkolnych dotyczących uczniów, 

4) prowadzenie radiowęzła szkolnego i innych, dopuszczonych w szkole powszechnych 

form informacyjnych, w celu powiadamiania uczniów o swojej działalności oraz 

o przebiegu życia szkoły, 

5) wnioskowanie i współdecydowanie o przyznawaniu uczniom stypendiów lub innych 

form pomocy w przypadkach losowych, 

6) zgłaszanie uczniów do nagród i wyróżnień, 

7) wnioskowanie do dyrektora szkoły o powołanie nauczyciela-opiekuna samorządu 

uczniowskiego, 

8) inne, wynikające z regulaminu samorządu uczniowskiego. 

 

7. Władze samorządu uczniowskiego 

1) Przewodniczący 

2) Zastępca 

3) Członkowie (do 5 osób) 

 

8. Organy szkoły wobec samorządu uczniowskiego mają następujące obowiązki: 

1) udzielania niezbędnej pomocy w przedsięwzięciach, które tego wymagają, 

2) udzielanie samorządowi uczniowskiemu niezbędnych informacji związanych z aktami 

prawnymi obowiązującymi w szkole i dokumentami, w oparciu o które funkcjonuje 

szkoła, 

3) zapewnienie niezbędnych warunków materialnych i organizacyjnych do prowadzenia 

działalności samorządu, 

4) korzystanie z opinii samorządu w sprawach szkoły, do wydawania których samorząd 

jest uprawniony, 

5) powoływanie nauczyciela-opiekuna samorządu uczniowskiego. 

 

9. Opiekun samorządu uczniowskiego ma następujące obowiązki: 

1) zapewnia pomoc, wsparcie i opiekę w realizacji zadań samorządu uczniowskiego, 

2) czuwa nad zapewnieniem niezbędnych warunków do organizacji i prowadzenia 

przedsięwzięć samorządu, 

3) współuczestniczy w formułowaniu opinii dotyczących spraw uczniowskich 

na potrzeby organów szkoły, 

4) inspiruje nauczycieli do współpracy z samorządem, 

5) uczestniczy w ocenie pracy samorządu dokonywanej przez organy szkoły, 

6) pełni role rzecznika praw ucznia w przypadku, kiedy w szkole nie powołano 

nauczyciela-rzecznika praw ucznia. 
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10. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treściami, celami 

i stawianymi wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

 

11. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

12. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu, realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć 

edukacyjnych. 

13. Działalność uczniów niepełnoletnich z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga 

zgody rodziców. 

14. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:  

1) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce, 

2) świadczyć pomoc na rzecz środowiska lokalnego, 

3) prowadzić pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna akcje charytatywne, 

4) włączać się w okolicznościowe akcje charytatywne organizowane w szkole, 

5) uczestniczyć w innych działaniach o charakterze wolontariatu, wynikających 

z doraźnych potrzeb. 

15. Zamiar przeprowadzenia akcji o charakterze wolontariatu na terenie szkoły musi być 

zgłoszony w formie pisemnej dyrektorowi szkoły, a podjęcie tych akcji wymaga uzyskania 

zgody dyrektora szkoły.  

16. Uczeń, który jest zagrożony ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem, nie może 

pełnić w szkole obowiązków wolontariusza. 
 

Rozdział 7 

Rada rodziców 
§ 11 

 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (i prawnych opiekunów) 

uczniów. 

2. Celem działania rady rodziców jest: 

1) współpraca z pozostałymi organami szkoły, 

2) doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki we współpracy 

z pozostałymi organami szkoły, 

3) zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacja 

nauczania i wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców, 

4) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o funkcjach wychowawczo-opiekuńczych 

szkoły i rodziny, 

5) inspirowanie rodziców do czynnego udziału w życiu szkoły, 

6) tworzenie właściwego klimatu współpracy z pozostałymi organami szkoły, organem 

prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 
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3. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców (i prawnych opiekunów) uczniów danego 

oddziału. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli 

rad oddziałowych, do rady rodziców, 

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 

 

6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

 

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 
Rozdział 8 

Zasady współpracy między organami szkoły 

oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi 
§ 12 

 

1. Organy szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im 

kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz 

nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. 

2. Organy szkoły współpracują ze sobą, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 

kompetencje oraz zasadę wzajemnej współpracy. 

3. W zebraniach poszczególnych organów mogą uczestniczyć przedstawiciele pozostałych 

organów szkoły w charakterze obserwatorów, o ile zostaną zaproszeni lub na własna 

prośbę. 

4. Organy szkoły są zobowiązane do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, na prośbę 

pozostałych organów. 

5. Do rozstrzygania sporów między organami dyrektor szkoły powołuje komisję. 

6. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu. 

7. Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni. 

8. Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło 

co najmniej 2/3 członków. 
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Rozdział 9 

Organizacja szkoły 
§ 13 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy prawa oświatowego. 

2. Termin zakończenia pierwszego półrocza określa dyrektor szkoły w kalendarzu szkoły, 

który stanowi część planu pracy na dany rok szkolny, uchwalanego przez radę 

pedagogiczną. 

3. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wyznacza dyrektor szkoły, zgodnie 

z potrzebami szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może być wydłużona do 60 minut przy zachowaniu 

ogólnego tygodniowego czasu zajęć. 

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

arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania. Zasady sporządzania arkusza organizacji oraz jego niezbędne 

elementy określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 10 

Stanowiska kierownicze w szkole 
§ 14 

 

1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Zadania wicedyrektora: 

1) zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, wykonujące wszystkie jego 

obowiązki, 

2) organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze w powierzonym przez 

dyrektora obszarze, 

3) współpracuje przy opracowaniu arkusza organizacji szkoły, 

4) współpracuje przy ustalaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych, 

5) współorganizuje szkolenia dla nauczycieli i uczniów w wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły zakresie, 

6) określa faktyczny stopień realizacji programu zajęć edukacyjnych i osiągniętych 

efektów kształcenia, 

7) nadzoruje realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców klas, 

8) uczestniczy w rozwiazywaniu problemów, 

9) współpracuje z pedagogiem szkolnym, 

10) kontroluje dokumentację prowadzona przez nauczycieli w zakresie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, 

11) wykonuje na polecenie dyrektora szkoły prace związane z planowaniem 

i przygotowaniem egzaminów zawodowych, 

12) organizuje na polecenie dyrektora szkoły doraźne zastępstwa w przypadku 

nieobecności nauczycieli, 

13) współpracuje z zespołami przedmiotowymi, 

14) współpracuje z pracodawcami w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu, 

15) udziela w szkole w ramach stałych dyżurów w szkole informacji i porad dla rodziców 

i uczniów 

16) wykonuje zadania zlecone doraźnie przez dyrektora szkoły. 
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§ 15 
 

1. W szkole utworzone jest stanowisko kierownika warsztatów szkolnych. 

2. Zadania kierownika warsztatów szkolnych: 

1) planuje i organizuje praktyczną naukę zawodu, 

2) współpracuje przy opracowaniu arkusza organizacji szkoły w zakresie organizacji 

zajęć praktycznej nauki zawodu, 

3) współpracuje przy ustalaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych w zakresie 

praktycznej nauki zawodu, 

4) współorganizuje szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie praktycznej nauki 

zawodu, 

5) określa faktyczny stopień realizacji programu zajęć praktycznej nauki zawodu, 

6) nadzoruje realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych i socjalno-bytowych 

w ramach praktycznej nauki zawodu, 

7) kontroluje dokumentację uczniów związana z praktyczną nauką zawodu, 

8) nadzoruje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli regulaminów pracowni 

i przestrzegania zasad bhp podczas zajęć praktycznej nauki zawodu, 

9) inicjuje i podtrzymuje kontakty z producentami i wytwórcami, 

10) zapewnia stały przepływ informacji między nauczycielami praktycznej nauki zawodu, 

a wicedyrektorem i dyrektorem szkoły, 

11) wykonuje na polecenie dyrektora szkoły prace związane z planowaniem 

i przygotowaniem egzaminów zawodowych, 

12) nadzoruje przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych, 

13) uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji egzaminów zawodowych, 

14) współpracuje ze szkolnymi zespołami przedmiotowymi, zajmującymi się teoretyczna 

strona przygotowania zawodowego uczniów, 

15) formułuje wnioski dotyczące usprawniania organizacji kształcenia zawodowego, 

16) udziela w szkole w ramach stałych dyżurów w szkole informacji i porad dla rodziców 

i uczniów, 

17) współpracuje z innymi nauczycielami w szkole, w tym szczególnie z wychowawcami 

klas, 

18) Pozostałe zadania, uprawnienia i zakres odpowiedzialności, zawarte są aktach 

osobowych kierownika warsztatów szkolnych. 
 

 

Rozdział 11 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 
§ 16 

 

2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych kształcenia w poszczególnych zawodach mogą być organizowane 

w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.  

3. Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów na podstawie odrębnych 

przepisów.  

4. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców na podstawie:  

1) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły 

a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, 

2) w warsztatach szkolnych, których cele, zadania i zasady organizacji określone 

są w części VII. 

5. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez 

nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, 

a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego 
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systemu kształcenia - również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy 

i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Organizacja zajęć 

praktycznych organizowanych dla uczniów szkoły w formie kształcenia dualnego opisana 

jest w części X. 

6. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

7. W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego zawodu, zajęcia praktyczne odbywane 

u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, mogą być organizowane także 

w okresie ferii letnich. 

8. Szkoła może prowadzić Kwalifikacyjne Kursy zawodowe, na które mogą uczęszczać 

pełnoletni słuchacze szkoły, na warunkach określonych w części IX. 
 

 

Rozdział 12 

Szkolne zasady oceniania uczniów 
§ 17 

 

1. Ocenianie szkolne ma na celu: 

 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

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

5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

 

2. Ocenianie szkolne obejmuje: 

 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

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

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego 

szczególnych uzdolnieniach. 

 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 
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1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 

4. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

3) sposobie i trybie przekazywania przez nauczycieli informacji o ocenach uczniów. 

 

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, nauczyciele i wychowawcy przekazują: 

 

1) uczniom – na zajęciach edukacyjnych i godzinach wychowawczych w pierwszym 

tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego oraz dokumentują to zapisem w dzienniku 

lekcyjnym, 

2) rodzicom (prawnym opiekunom) – na klasowych zebraniach zorganizowanych 

najpóźniej do 30 września danego roku oraz dokumentują to zapisem w dzienniku 

lekcyjnym. 

 

6. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 1, dostosowuje się 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia przez 

wychowawców klas podczas indywidualnych spotkań. 

8. Zapisy w dzienniku elektronicznym są oficjalnym sposobem dokumentowania postępów 

w nauce uczniów szkoły.  

9. Przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o ocenach i zagrożeniach 

uczniów ocenami niedostatecznymi odbywa się poprzez obowiązujący w szkole dziennik 

elektroniczny (w zintegrowanym systemie oświaty radomskiej) oraz na zebraniach 

z rodzicami i dniach otwartych szkoły. 

10. W szczególnych przypadkach, wymagających bezpośredniego kontaktu, wychowawca 

klasy może wysłać do rodzica pocztą pisemne wezwanie do szkoły, w formie – 

za potwierdzeniem odbioru. 

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

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

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

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

13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 9, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

14. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) otrzymują do wglądu według następujących zasad: 



26 
 

 

1) uczeń – na zajęciach edukacyjnych, 

2) rodzice (prawni opiekunowie) – na zebraniu klasowym lub w czasie indywidualnych 

spotkań z nauczycielem, 

3) ocenioną pracę uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może sobie sfotografować. 

 

15. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące oraz klasyfikacyjne: śródroczne, 

roczne i końcowe.  
 

Rozdział 13 

Oceny z zajęć edukacyjnych 
§ 18 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

2. W przypadku nauczania przez kilku nauczycieli tego samego przedmiotu lub modułu, 

klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną ustalają nauczyciele wspólnie. W tym celu winni 

oni przed rozpoczęciem zajęć, uzgodnić ze sobą wagę poszczególnych ocen cząstkowych 

z zakresu przedmiotu lub modułu. Ocena ostateczna powinna wynikać z ocen cząstkowych, 

w sposób określony w systemie oceniania z przedmiotu lub modułu.  

3. Oceny bieżące oraz roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala 

się w stopniach według następującej skali:  

 

1) stopień celujący – 6, 

2) stopień bardzo dobry – 5, 

3) stopień dobry – 4, 

4) stopień dostateczny – 3, 

5) stopień dopuszczający – 2, 

6) stopień niedostateczny – 1. 

 

4. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5. 

5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 

pkt 6. 

6. W celu informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach ich dzieci 

(podopiecznych) w szkole, ustala się możliwość dokonywania przez nauczycieli, oprócz 

ocen w skali MEN, zapisów w dzienniku elektronicznym za pomocą symboli, oznaczając 

nieprzygotowanie ucznia, jego nieobecność lub brak zadania. 

1) Nieobecność ucznia na zajęciach, gdzie podlegają ocenianiu różnorodne formy 

aktywności, oznaczana jest w dzienniku elektronicznym symbolem „nb” (nieobecny), 

2) Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji, podczas sprawdzania nieobecności 

nieprzygotowanie, w liczbie określonej w systemie oceniania przedmiotowego, lecz 

nie więcej, niż 2 razy w ciągu półrocza. Fakt ten powinien być odnotowany 

w dzienniku elektronicznym symbolem „np.” (nieprzygotowanie), 

3) Brak zadania (brak pracy domowej) nauczyciel może zaznaczyć w dzienniku 

elektronicznym symbolem „bz” (brak zadania), 

4) Zastosowanie wymienionych symboli nie jest wliczane do średniej, wyliczanej przez 

system dziennika elektronicznego, 

5) Wpisów tych symboli nie należy usuwać, ani zmieniać, 

6) Fakt nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, nieprzygotowanie 

do zajęć, brak zadań, zwłaszcza powtarzający się nagminnie, nauczyciel bierze pod 

uwagę podczas ustalania oceny śródrocznej (rocznej). 
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§ 19 
 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania uczniów: 

 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 

program nauczania danej klasy, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów 

na szczeblu wojewódzkim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

Uwaga: 

Na sprawdzian nauczyciel przygotowuje dodatkowe zadanie wymagające od ucznia 

wykazania się wiadomościami i umiejętnościami na ocenę w stopniu celującym. Uczeń 

może otrzymać ocenę celującą tylko w przypadku, kiedy przystąpi do sprawdzianu 

na ocenę bardzo dobrą i tę ocenę uzyska. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który nie tylko zna i rozumie program 

nauczania, ale potrafi analizować, interpretować i syntetyzować podane zagadnienia, 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, potrafi samodzielnie 

przygotować i wygłosić referat, opracowując materiał objęty programem nauczania, 

wykorzystując w tym celu różne źródła informacji, 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności średnio 

trudne do opanowania, zna i rozumie materiał nauczania, a opanowane umiejętności 

stosuje w innych, przykładowych sytuacjach, samodzielnie rozwiązuje typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne, potrafi wykonać samodzielne notatki w różnej 

formie, przygotować krótki referat wymagający streszczenia podanego materiału, 

korzysta z podstawowych źródeł informacji (biblioteka, media), 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który posiada taki zasób wiadomości 

i umiejętności, które są stosunkowo przystępne, łatwe do opanowania, są pewne 

naukowo, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do dalszej nauki, wykazuje się 

elementarną wiedzą z danego przedmiotu nauczania, rozumie ją, nauczane treści 

tłumaczy „własnymi słowami”, streszcza drobne partie materiału lub przedstawia je 

w postaci planu, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

o średnim stopniu trudności, potrafi korzystać z biblioteki szkolnej i podstawowych 

słowników i leksykonów, 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada zasób najprostszych 

(elementarnych) wiadomości i umiejętności, które umożliwiają mu świadome 

korzystanie z lekcji oraz dają szansę na osiągnięcie wyższych wymagań w przyszłości, 

zna podstawową terminologię z danego przedmiotu nauczania, rozwiązuje zadania 

teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował minimalnych 

wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, co uniemożliwia 

mu zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu w klasie programowo wyższej, nie jest w 

stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności, nie prowadzi 

systematycznie zeszytu przedmiotowego, nie rozumie i nie potrafi korzystać 

z podręcznika. 

Szczegółowe zasady oceniania z przedmiotów/modułów są określane przez Zespoły 

Przedmiotowe i podawane do wiadomości uczniów oraz ich rodziców na stronie szkoły lub 

bezpośrednio na zajęciach lub zebraniach z rodzicami.  
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§ 20 
 

1. Ocenianiu bieżącemu podlegają: 

 

1) odpowiedzi ustne, 

2) sprawdziany pisemne, 

3) prace domowe, 

4) aktywność na lekcji, 

5) zeszyty ucznia, 

6) dodatkowe prace wynikające z realizowanego tematu. 

 

2. Nauczyciel informuje uczniów o liczbie sprawdzianów pisemnych w półroczu 

i przewidywanym terminie ich realizacji oraz o zakresie materiału, przykładowych 

zadaniach i poleceniach. Każda praca pisemna powinna być poprawiona przez nauczyciela 

w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie. 

3. Liczba sprawdzianów w tygodniu z przedmiotów kształcenia ogólnego i teoretycznego 

kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, powinna uwzględniać liczbę dni 

przeznaczonych w tygodniu na naukę tych przedmiotów.  

4. Dopuszcza się dwa sprawdziany w ciągu jednego tygodnia nauki.  

5. Zakres poszczególnych formy aktywności uczniów podlegających ocenie określony jest 

w zasadach oceniania przedmiotowego poszczególnych zespołów przedmiotowych, przy 

czym, sprawdzian dotyczy największej partii materiału. 
 

 

Rozdział 14 

Ocena zachowania 
§ 21 

 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

3. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 
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4. Przyjmuje się następujące ustalenia odnośnie stroju ucznia, wymaganego na terenie szkoły: 

1) strój galowy na uroczystości szkolne – rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

egzaminy, święto szkoły (ślubowanie uczniów klas pierwszych), święto KEN i inne 

ważne uroczystości szkolne:  

 dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica lub spodnie, sukienka,  

 chłopcy: biała koszula, garnitur lub długie ciemne spodnie, 

2) strój codzienny (podstawowy): 

 ubrania bez: wulgarnych nadruków, promujących używki, rasistowskich 

haseł, nadruków obrażających uczucia religijne, 

 nie są strojem szkolnym koszulki na wąskich ramiączkach (w przypadku 

dziewcząt i chłopców) oraz kolorowe szorty plażowe, 

 obuwie – zgodne z zarządzeniem dyrektora szkoły, 

 odzież wierzchnią i obuwie, uczniowie obowiązani są pozostawiać w szatni 

na czas lekcji.  

5. Wymagania związane z ocenianiem zachowania ucznia 

1) zachowaniem wyjściowym jest zachowanie dobre, 

2) jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to może uzyskać najwyżej ocenę 

poprawną, 

3) ocenę zachowania należy ustalać biorąc pod uwagę przykłady zachowań zawarte 

w tabeli 1.  
 

 

 

 

 

tabela 1 

Obszary zachowań Przykłady zachowań 

pozytywnych 

Przykłady zachowań 

negatywnych 

1. Kultura osobista 

i kultura języka; 

dbałość o piękno 

mowy ojczystej 

 wysoka kultura osobista, 

 właściwy strój (ubiór 

odpowiedni dostosowany do 

okoliczności), 

 dbanie o higienę i schludny 

wygląd. 

 

 aroganckie odzywanie się do 

nauczyciela, pracownika 

szkoły lub innych uczniów, 

 używanie telefonów 

komórkowych, 

niedozwolonych urządzeń 

telekomunikacyjnych podczas 

lekcji, 

 wygląd sprzeczny z 

postanowieniem statutu szkoły 

2. Wywiązywanie 

się z obowiązków 

ucznia  

 efektywne pełnienie funkcji w 

klasie i szkole, 

 okolicznościowe 

reprezentowanie szkoły na 

zewnątrz, 

 praca na rzecz szkoły, 

 (gazetka szkolna, wolontariat, 

radiowęzeł, imprezy szkolne i 

akademie), 

 udział w konkursach 

szkolnych, 

 udział w konkursach 

międzyszkolnych,  

 brak identyfikatora, 

 nieokazanie identyfikatora na 

polecenie pracownika szkoły, 

 niszczenie mienia szkoły, 

 przeszkadzanie podczas lekcji,  

 nie wypełnianie obowiązków 

dyżurnego,  

 brak obuwia na zmianę, 

 sfałszowanie podpisu, 

zwolnienia, udowodnione 

kłamstwa, oszustwa  
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 udział w konkursach 

ogólnopolskich, 

 udział w zawodach sportowych 

międzyszkolnych,  

 udział w zawodach sportowych 

ogólnopolskich.  

3. Frekwencja  wszystkie nieobecności 

usprawiedliwione, 

potwierdzone przez rodziców 

(w formie uzgodnionej w 

szkole)  

 ucieczka z lekcji,  

 ciągłe wagary, 

 wielokrotne spóźnianie się. 

4. Palenie 

papierosów  

i używanie 

środków 

psychoaktywnych   

  palenie papierosów na terenie 

szkoły i przed szkołą,  

 przebywanie ta terenie szkoły 

pod wpływem alkoholu, 

narkotyków, 

 rozprowadzanie i posiadanie 

narkotyków. 

5. Stosunek do 

nauczycieli  

i pracowników 

szkoły; 

okazywanie 

szacunku innym 

osobom. 

 współpraca z nauczycielami 

np. wykonywanie 

dodatkowych zadań. 

 

 niewykonywanie poleceń 

nauczyciela, 

 używanie niewłaściwych słów 

w stosunku do nauczycieli i 

pracowników szkoły,  

 groźby, szantaże wobec 

nauczyciela.  

6. Stosunek do 

kolegów , 

dbałość o 

bezpieczeństwo i 

zdrowie własne 

oraz innych osób; 

postępowanie 

zgodne z dobrem 

społeczności 

szkolnej. 

 pomoc koleżeńska w nauce, 

 zachowania prospołeczne. 

 kradzieże, znęcanie się, 

wymuszanie, zastraszanie, 

prowokowanie kolegów do 

złych uczynków, bójka, 

 niszczenie rzeczy innych osób. 

7. Inne; dbałość o 

honor i tradycje 

szkoły. 

 działanie w organizacjach 

pozaszkolnych np.: ZHP, 

wolontariat, Parlament 

młodzieży, reprezentowanie 

szkoły na zewnątrz. 

 

 zachowania wymagające 

interwencji policji lub straży 

miejskiej 

 

 

Rozdział 15 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 
§ 22 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 



31 
 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej z przedmiotu nauczyciel bierze pod uwagę 

informacje zapisane w dzienniku elektronicznym w postaci symboli „np.” 

(nieprzygotowanie), „nb” (nieobecność) oraz „bz” (brak zadania) oraz to, czy oceny były 

przez ucznia poprawiane, czy uzyskiwane na pierwszych sprawdzianach. 

5. Na dwa tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym 

rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy informują ustnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.  

6. Na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są zobowiązani poinformować w formie pisemnej o zagrożeniu oceną 

niedostateczną oraz nagannej ocenie zachowania ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów). 

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku, albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia. 

8. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

9. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgoda rady pedagogicznej. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

12. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn usprawiedliwionych 

w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem, 

określonym w odrębnych przepisach prawa oświatowego. 

14. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające mu uzupełnienie 

programu nauczania i uzyskanie oceny klasyfikacyjnej. 

15. Forma, sposób przeprowadzania, skład komisji i dokumentowanie egzaminu 

klasyfikacyjnego, są określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego.  

16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał z jednych lub dwóch zajęć 

edukacyjnych ocenę niedostateczną zdaje egzamin poprawkowy. 

17. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego z przyczyn usprawiedliwionych 

w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później jednak, niż do końca września. 

18. Ocena roczna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem, określonym w odrębnych przepisach prawa oświatowego. 

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

programowo wyższej, lub nie kończy szkoły. 

20. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego do 

klasy programowo wyższej, pod warunkiem, że zajęcia, z których nie zdał egzaminu 

poprawkowego będą kontynuowane w klasie programowo wyższej. 
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21. Forma, sposób przeprowadzania, skład komisji i dokumentowanie egzaminu 

poprawkowego, są określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego.  

 

Rozdział 16 

Warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 
§ 23 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) przed klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej mogą zwrócić się do dyrektora z pisemnym i umotywowanym wnioskiem 

o podwyższenie przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania. 

2. Dla uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych dyrektor szkoły powołuje komisję w celu przeprowadzenia egzaminu 

sprawdzającego.  

3. W skład komisji wchodzą: 

 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

4. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Komisja, o której mowa w ust. 2, ustala ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. 

6. Wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej zachowania dyrektor 

szkoły przedstawia na zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

7. Rada pedagogiczna po wysłuchaniu opinii wychowawcy klasy może zdecydować 

o podwyższeniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 

Rozdział 17 

Formy pomocy uczniom oraz organizacja i formy współdziałania szkoły  

z rodzicami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie  

nauczania, profilaktyki i wychowania 

§ 24 

 

1. Szkoła udziela pomocy uczniom z niepełnosprawnościami, uczniom pochodzącym 

z rodzin o złej sytuacji materialnej. 

2. Formą pomocy uczniom jest w szczególności organizacja zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych,  

3. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności poprzez 

uzyskiwanie pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych 

stron uczniów. Działanie poradni ma na celu wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej 

funkcji szkoły.  

4. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami), przekazując im 

informacje dotyczące nauczania i wychowania. 

5. Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) według 

ustalonego wcześniej planu oraz spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba. 

6. Sposób, zakres i formy funkcjonowania w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

zawiera część XI. 
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Rozdział 18 

Biblioteka szkolna 
§ 25 

 

1. W szkole działa biblioteka według przyjętego w szkole regulaminu biblioteki. 

2. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich typów szkół, nauczyciele oraz 

pracownicy szkoły. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące biblioteki znajdują się w części XV i są one 

obowiązujące dla statutu Branżowej Szkoły I Stopnia 
 

Rozdział 19 

Zadania, prawa i obowiązki nauczyciela 
§ 26 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek 

zespołu. 

4. Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma 

prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

 

§ 27 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci, 

2) wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób, 

3) jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy, 

4) rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego, 

5) wynagrodzenia za swoją pracę, 

6) urlopu wypoczynkowego. 

 

§ 28 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

3) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka, 

4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 

i światopoglądów, 

5) traktować uczniów z szacunkiem, 

6) dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim, 

7) planować swoją pracę zgodnie z podstawą programową określoną w odrębnych 

przepisach, 
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8) pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, 

9) wykorzystywać w pracy z uczniami różnorodne metody nauczania. 

 

 

Rozdział 20 

Zadania wychowawcy 
§ 29 

 

1. Wychowawca opiekuje się oddziałem. 

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

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

 

1) stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia, 

2) przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym, 

3) sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem, 

4) rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału. 

 

5. Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracę z nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym, rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. Wychowawca: 

 

1) informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o wymaganiach edukacyjnych 

na dany rok szkolny i postępach ucznia w nauce, 

2) w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) w celu rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia lub 

ustalenia formy pomocy w nauce, 

3) rozwija zainteresowania ucznia, 

 

7. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności: 

 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, 

2) prowadzi arkusze ocen, 

3) wypisuje świadectwa, 

4) wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły. 

 

8. Dopuszcza się zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń, 

co do jego pracy. 

 

Rozdział 21 

Pracownicy niepedagogiczni 
§ 30 

 

1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników 

niepedagogicznych. 

2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 
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Rozdział 22 

Prawa i obowiązki uczniów 
§ 31 

 

1. Prawo do informacji: 

1) uczeń ma prawo do wiedzy o swoich prawach, w tym prawach ucznia, 

postanowieniach statutu szkoły, 

2) uczeń ma prawo do dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole 

(prasa, Internet), 

3) uczeń ma prawo do informacji o podjętych wobec niego decyzjach, 

4) uczeń ma prawo do zapoznania się z programem nauczania, 

5) uczeń ma prawo do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania, 

6) uczeń ma prawo do znajomości swoich ocen i ich uzasadnienia, 

 

2. Prawo do nauki: 

1) uczeń ma prawo do rozwijania zainteresowań i umiejętności, 

2) uczeń ma prawo do korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się 

do konkursów i olimpiad przedmiotowych, 

3) uczeń ma prawo do korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, 

sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki, 

 

3. Prawo do wolności religii lub przekonań: 

1) uczeń ma prawo do wolności religii lub przekonań, 

 

4. Prawo do wolności słowa: 

1) uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi, przedstawiania stanowiska we własnych 

sprawach, a także w sprawach innych uczniów, 

2) uczeń ma prawo do wypowiadania poglądów i opinii, o ile nie narusza dobra innych 

osób, 

 

5. Prawo do ochrony przed przemocą, ochrony prywatności i ochrony zdrowia:  

1) uczeń ma prawo do opieki podczas pobytu w szkole, 

2) uczeń ma prawo do ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

3) uczeń ma prawo do poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony 

prywatności, w tym ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania 

sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej, 

4) uczeń ma prawo do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 

i zawodowego, 

 

6. Prawo do równego traktowania wobec prawa szkolnego: 

1) uczeń ma prawo do sprawiedliwej oceny wiedzy, 

2) uczeń ma prawo do sprawiedliwej oceny. 

 

7. Prawo do swobodnego zrzeszania się: 

1) uczeń ma prawo należeć do stowarzyszeń i organizacji działających na terenie szkoły, 

2) uczeń ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach wolontariatu, 

 

8. Prawa proceduralne: 

1) uczeń ma prawo do odwoływania się od decyzji nauczyciela i dyrektora szkoły 

w trybie przewidzianym prawem oświatowym. 
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9. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, 

a w szczególności: 

 

1) szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, 

bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych), 

2) przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach 

wandalizmu i przemocy w szkole, 

3) brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki 

wynikające z nieobecności, 

4) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni przedmiotowych, 

biblioteki, szatni, sali gimnastycznej), 

5) nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych, 

6) szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania, 

7) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych, niezwłocznie po powrocie 

do szkoły; termin i tryb usprawiedliwiania ustala wychowawca, 

8) dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój i obuwie zmienne. 

 

10. Uczeń nie może: 

 

1) używać w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających; 

skorzystanie z telefonu lub innego urządzenia niezbędnego w czasie zajęć, może 

nastąpić tylko na wyraźne polecenie lub za zgodą nauczyciela, 

2) przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, aby nie narażać się na ich 

zniszczenie lub utratę – w przypadku złamania tego zakazu, szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności i nie pokrywa kosztów utraconych rzeczy,  

3) opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw. 

 

11. Skargę w przypadku naruszenia praw ucznia składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor 

ustosunkowuje się pisemnie do skargi w terminie 14 dni od jej otrzymania.  

12.  Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku przeniesienia 

go do innej szkoły przez kuratora oświaty. 

 

 

Rozdział 23 

Nagrody i kary 
§ 32 

 

1. Nagrody przydzielane są uczniom za rzetelną i wzorową pracę i naukę (średnia ocen, 

co najmniej 4,75 i ustalona przez radę pedagogiczną ocena zachowania) oraz osiągnięcia 

w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. 

2. Nagroda może być udzielona na wniosek wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, 

samorządu uczniowskiego lub klasowego. 

3. Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu, świadectwa z wyróżnieniem, 

wyróżnienia na stronie internetowej szkoły czy nagrody rzeczowej lub stypendium, 

przyznawanego w ramach przydzielonych szkole środków finansowych przez organ 

prowadzący. 

4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej 

nagrody do dyrektora szkoły w terminie tygodnia od otrzymania nagrody. 

5. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, w terminie pięciu dni od ich 

otrzymania oraz informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie 

rozpatrzenia zastrzeżeń. 
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§ 33 

 

1. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za: 

 

1) stosowanie przemocy wobec innych uczniów lub pracowników szkoły, 

2) dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego, 

3) dokonanie kradzieży, 

4) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, 

5) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli, innych uczniów, lub pracowników szkoły. 

 

2. O udzieleniu kary decyduje dyrektor szkoły. 

3. Kara może być udzielona w formie: 

 

1) upomnienia wychowawcy, 

2) upomnienia dyrektora szkoły, 

3) nagany, 

4) obniżenia oceny zachowania o jeden stopień, 

5) zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

6) zawieszenia w prawach ucznia. 

 

4. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

w przypadku: 

 

1) stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów, 

2) dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły, 

3) wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów. 

 

5. O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. 

6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od kary, o której mowa 

w ust. 3, do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wymierzenia kary. 

7. W celu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 6, dyrektor powołuje komisję 

składającą się z wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego. 

8. Komisja rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od powołania 

i wyraża opinię w sprawie. 

9. Na postawie opinii, o której mowa w ust. 8, dyrektor podejmuje decyzję o utrzymaniu kary 

lub jej zniesieniu. 

10. Pełnoletni uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w uzasadnionym przypadku 

decyzją dyrektora szkoły, na mocy uchwały rady pedagogicznej, popartej opinią samorządu 

uczniowskiego. 

 

 

Rozdział 24 

Ceremoniał szkolny 
§ 34 

 

1. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne 

zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach 

państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych. 

2. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej 

do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny. 
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3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione 

są one od charakteru uroczystości.  

4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który 

przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora 

scenariuszem. 

5. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, 

pokoju nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej. 

6. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach szkolnych związanych 

z obchodami świąt państwowych i uroczystościach ważnych dla tradycji szkoły. 

7. Uroczystościom szkolnym o charakterze ważnym dla tradycji i organizacji roku szkolnego 

towarzyszy sztandar szkoły. 

8. Uroczystości szkolne prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel. 

 

 

Rozdział 25 

Postanowienia końcowe 
§ 35 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza 

Wielkiego 26-600 Radom, ul. Kościuszki 7 tel. 362-18-32  -000186447- NIP 948-105-27-

06 

2. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują 

odrębne przepisy. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, a w szczególności: arkusz 

organizacji szkoły, dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen, protokoły i uchwały rady 

pedagogicznej. 

4. Szkoła może posiadać monitoring wizyjny. 

5. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

6. Statut jest udostępniony w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 
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CZĘŚĆ III 

STATUT TECHNIKUM 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

 

1) Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego jest szkołą 

publiczną. 

2) Szkoła ma siedzibę w Radomiu przy ulicy Kościuszki 7. 

3) Pełna nazwa szkoły brzmi: Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza 

Wielkiego w Radomiu, ul. Kościuszki 7. Ustalona nazwa jest używana w pełnym 

brzmieniu na tablicy urzędowej, szkoła używa pieczęci urzędowej o treści Zespół Szkół 

Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 26-600 Radom, ul. Kościuszki 7 tel. 362-18-32  -

000186447- NIP 948-105-27-06 

4) Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Radomia. 

5) Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 

6) Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. Ustawa o systemie oświaty 

(Dz.U. z 1991 r. poz. 425 ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

7) Technikum kształci w zawodach: 

 

1. technik budownictwa, 

2. technik drogownictwa, 

3. technik budowy dróg (od 2017/2018), 

4. technik geodeta, 

5. technik ochrony środowiska, 

6. technik urządzeń sanitarnych, 

7. technik inżynierii sanitarnej (od 2017/2018) 

8. technik robót wykończeniowych w budownictwie (od 2017/2018)  

 
 

§ 2 
 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

 

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych 

im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, który jako dyrektor zespołu szkół, jest 

jednocześnie dyrektorem Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza 

Wielkiego,  

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Technikum 

w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, 

3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Technikum w Zespole Szkół 

Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Radomia, 

6) kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 

7) szkole – należy przez to rozumieć Technikum w Zespole Szkół Budowlanych 

im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. 
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§ 3 

 

1. Niniejszy statut oparty jest między innymi na wyszczególnionych niżej przepisach prawa 

oświatowego: 

1) Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm.), 

2) Ustawa  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 z późn. 

zm.), 

3) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 205, poz. 1206), z późniejszymi zmianami, 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843), 

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 2015  poz. 673), 

6) 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), z późniejszymi zmianami, 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 poz. 184), 

z późniejszymi zmianami, 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 622),  

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 poz. 204), 

z późniejszymi zmianami, 

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 poz. 186), 

z późniejszymi zmianami, 

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 r. Nr 224 poz.1626), z późniejszymi 

zmianami, 

12) 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. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm. ), 

13) 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. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002 nr 46, poz. 432), z późniejszymi 

zmianami, 

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkole, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 2014 poz.1170), z późniejszymi zmianami, 

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 

61, poz. 624), z późniejszymi zmianami, 

17) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej”  (Dz. U. 2016 poz. 283), z późniejszymi zmianami, 

18) i innych obowiązujących przepisów prawa oświatowego. 



41 
 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 
§ 4 

 

1. Proces dydaktyczny w szkole odbywa się zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji 

narodowej o ramowych planach nauczania.  

2. Nauka w szkole cztery lata. 

3. Szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. 

4. Egzamin maturalny przeprowadzany jest w oparciu o przepisy prawa oświatowego, zaś 

wytyczne na każdy rok szkolny zawarte są w Informacji o sposobie organizacji 

i przeprowadzania egzaminu maturalnego, opracowane przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną w Warszawie we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. 

5. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w oparciu o przepisy prawa oświatowego, zaś 

wytyczne na każdy rok szkolny zawarte są w Informacji o sposobie organizacji 

i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, opracowane 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie we współpracy z okręgowymi 

komisjami egzaminacyjnymi. 

6. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie świadectwa 

potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. 

7. Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły, dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego określają odrębne przepisy. 

9. Szkoła może wprowadzić nowe kierunki kształcenia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

10. Kształcenie w szkole ma na celu: 

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

w społeczeństwie, a także umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

promocji i ochrony zdrowia. 

2) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób, 

3) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

4) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

5) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

6) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

7) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć 

świat, 

8) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji, 

9) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

10) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

11) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego 

na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 

12) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 
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11. Do zadań szkoły należy: 

 

1. udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

2. zapewnianie możliwość nauki religii oraz etyki, 

3. zapewnienie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, 

4. umożliwienie rozwijania umiejętności i zainteresowań ucznia, 

5. zapewnienie prawidłowej organizacji nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości 

procesów edukacyjnych, 

6. planowa i prawidłowa realizacja programu nauczania, 

7. zapewnienie dostępu do wartościowych źródeł informacji i nowoczesnych technologii, 

8. zapewnienie uczniom zorganizowanego systemu doradztwa zawodowego (opisane jest 

w części XII niniejszego statutu i obowiązuje w Technikum).  

 

 

§ 5 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania, o których mowa w § 3, poprzez: 

 

1) współdziałanie z uczniem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez udzielanie 

porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń, 

2) realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa z uwzględnieniem 

optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji 

i ochrony zdrowia, 

3) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

4) organizowanie zajęć dla uczniów wyrównujących poziom wiedzy i umiejętności, 

5) otaczanie szczególną opieką uczniów uzdolnionych w celu rozwijania ich uzdolnień, 

6) udział w projektach krajowych i międzynarodowych, współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej, 

7) udział w przedsięwzięciach umożliwiających uczniom uzyskanie dodatkowych 

uprawnień zawodowych, 

8) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole, poprzez 

rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności: 

 

a) z niepełnosprawności, 

b) z niedostosowania społecznego, 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

d) ze szczególnych uzdolnień, 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

f) z zaburzeń komunikacji językowej, 

g) z choroby przewlekłej, 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

i) z niepowodzeń edukacyjnych, 

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą, 
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l)  umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz 

zasad promocji i ochrony zdrowia; 

 

9) umożliwianie uczniom korzystania z: 

a) sal lekcyjnych i innych pomieszczeń dydaktycznych, 

b) warsztatów szkolnych, 

c) biblioteki. 

 

10) działania wspierające podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. 

2. Przy realizacji zadań szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa: 

 

1) za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć odpowiada 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

2) nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki w czasie zajęć w salach 

lekcyjnych, 

3) podczas przerwy stałą opiekę nad uczniami zapewniają nauczyciele dyżurujący. 

4) uczeń obowiązany jest przebywać na terenie szkoły, nie opuszczając jej bez 

uzasadnionych powodów, w godzinach, które przewiduje tygodniowy rozkład zajęć. 

 

3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie: 

 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) porad i konsultacji, 

4) w każdym zaistniałym przypadku, który wymaga udzielenia takiej pomocy. 

 

4. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi o takim stopniu 

niepełnosprawności, który pozwala na naukę w zawodach budowlanych, w których 

kształci szkoła. Podczas planowania i  koordynowania udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 

poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wnioski do dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

5. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

Technikum, znajdują się w XI części niniejszego statutu.  

 

 

§ 6 

 

6. Szkoła może współpracować z pracodawcami w zakresie organizowania 

i przeprowadzania praktycznej nauki zawodu. Zasady i zakres tej współpracy określają 

umowy zawierane z pracodawcami. 

7. Szkoła współpracuje z pracodawcami w zakresie kształcenia dualnego. Zasady i zakres tej 

współpracy określają umowy zawierane z pracodawcami. 
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8. Szkoła może współpracować z Izbą Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu 

w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów czeladniczych i przeprowadzania tych 

egzaminów. 

9. Szkoła może prowadzić działania promujące w środowisku kształcenie zawodowe. 

10. Szkoła może współpracować ze szkołami podstawowymi i gimnazjami tworząc grupy 

patronackie, prowadzić warsztaty edukacyjne promujące znajomość zawodów 

budowlanych.   
 

Rozdział 3 

Organy szkoły 
§ 7 

 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

2. Organy szkół wchodzących w skład zespołu współpracują ze sobą. 
 

Rozdział 4 

Dyrektor szkoły 
§ 8 

 

6. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący. 

7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor 

szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. 

8. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach: 

 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

3) występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

 

9. Dyrektor szkoły w szczególności: 

 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) dokonuje szczegółowego przydziału zadań dla zastępców, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

5) dokonuje skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, 

6) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 
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9) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych (dba o realizację priorytetów 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty, prowadzi kontrole zarządczą, prowadzi ewaluację, 

obserwacje, kontrole wewnętrzne) 

10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych 

w szkole, 

11) przygotowuje arkusz organizacji szkoły, 

12) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

13) ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności 

nauczyciela, 

14) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz właściwym urzędem pracy, 

zmienia lub wprowadza nowe zawody w szkole, 

15) inicjuje nowe metody kształcenia i sposoby osiągania efektów kształcenia,  

16) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole 

przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania, 

17) na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i rady rodziców, ustala zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 

trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych 

oddziałach w danym roku szkolnym, 

18) na podstawie propozycji zespołów lub poszczególnych nauczycieli zgłasza szkołę 

do udziału w projektach i przedsięwzięciach umożliwiające młodzieży uzyskiwanie 

dodatkowych uprawnień zawodowych, 

19) współpracuje ze jednostkami  sprawującymi profilaktyczną i doraźną opiekę 

zdrowotną nad młodzieżą szkolną, w tym udostępnia dane niezbędne dla realizacji tej 

opieki, 

20) odpowiada za realizację zaleceń orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

21) ma prawo do ogłaszania jednolitego tekstu statutu szkoły. 

 

10. Zadaniem dyrektora jest propagowanie i wpajanie uczniom potrzeby krzewienia idei 

wolontariatu,  przekazując przez wychowawców i pedagogów szkolnych zasady i cel jego 

organizowania.  

11. Dyrektor szkoły ma prawo do zawierania umów z instytucjami i pracodawcami w sprawie 

realizacji praktycznej nauki zawodu poza szkołą. 

 

 

Rozdział 5 

Rada pedagogiczna 
§ 9 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej 

nauczyciele. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele pracodawców, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 

organizacji harcerskich, przedstawicieli wolontariatu, których celem statutowym jest 
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działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

6. Rada pedagogiczna wykonuje swoje działania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. 

7. Powiadomienie członków rady pedagogicznej o terminie i porządku zebrania jest zadaniem 

przewodniczącego. 

8. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

9. Zebrania organizuje się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

10. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków 

rady pedagogicznej. 

11. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły, 

12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, organizację 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych i form kształcenia (np. : dualnego) 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

13. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i jego zmian, oraz przedstawia 

statut do uchwalenia. 

14. Głosowanie nad podjęciem uchwały może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym. Tryb 

głosowania ustala rada w głosowaniu jawnym. 

15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawach personalnych jest tajne. 

16. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

17. Uchwały rady pedagogicznej dotyczące zmian w statucie szkoły, wymagają pozytywnej 

opinii rady pedagogicznej szkoły. 

18. Uchwała podjęta przez radę pedagogiczna obowiązuje wszystkich pracowników szkoły. 

19. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa. 

20. Projekt uchwały przedstawia radzie pedagogicznej przewodniczący komisji uchwał, opinii 

i wniosków. 

21. Uchwały rejestrowane są w rejestrze uchwał przez osobę wskazaną przez dyrektora szkoły. 

22. Opinie rejestrowane są w rejestrze opinii przez osobę wskazaną przez dyrektora szkoły. 

23. Rada pedagogiczna obraduje według zatwierdzonego porządku obrad. 
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24. Rada pedagogiczna przyjmuje regulamin swojej działalności. 

25. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacje o działalności szkoły. 

26. Rada pedagogiczna obraduje również w powołanych przez siebie stałych zespołach 

przedmiotowych lub komisjach. 

27. Stałe zespoły lub komisje powoływane są do pracy na okres kadencji, w celu opracowania 

określonych zadań. Ich działalność może dotyczyć różnorodnych zagadnień związanych 

z pracą szkoły lub sprawami nauczycieli i pracowników szkoły. 

28. Zadania związane z pracą szkoły lub sprawami nauczycieli, są realizowane w ramach 

funkcjonowania następujących zespołów i komisji: 

1) Zespół przedmiotów zawodowych, 

2) Zespół humanistyczny, 

3) Zespół matematyczno-przyrodniczy, 

4) Zespół wychowania fizycznego, 

5) Zespół wychowawczy, 

6) Zespół projektów unijnych i współpracy międzynarodowej, 

7) Komisja socjalna, 

8) Komisja zdrowia. 

9) Komisja statutowa. 

29. Pracą zespołu lub komisji kieruje przewodniczący zespołu. 

30. Zespoły maja obowiązek do informowania rady pedagogicznej o wynikach swojej pracy. 

31. Rada pedagogiczna ma prawo do: 

1) Występowania z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora, 

lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej z funkcji kierowniczej w szkole, 

2) Wystąpienie do organu prowadzącego lub nadzorującego, zgodnie z ich 

kompetencjami z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub 

dyrektora szkoły, 

3) Wystąpienie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 

 

32. Członek rady pedagogicznej ma obowiązek: 

1) współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich 

członków rady, 

2) przestrzegania postanowień prawa, statutu szkoły, regulaminów i zarządzeń dyrektora 

szkoły, 

3) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz jej zespołach 

i komisjach, do których został powołany, 

4) realizowania podjętych przez radę uchwał, nawet wtedy, gdy zgłosił do nich swoje 

zastrzeżenia lub był przeciwny, albo wstrzymał się od głosu. 

5) składania radzie sprawozdań z przydzielonych zadań, 

6) bezwzględnego przestrzegania tajemnicy obrad. 

33. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

1) protokołowania dokonuje protokolant, wybrany spośród członków rady 

pedagogicznej, który wpisuje protokół do księgi protokołów, 

2) protokół podpisują w księdze protokołów przewodniczący rady pedagogicznej 

i protokolant, 

3) członkowie rady pedagogicznej mają prawo do zapoznania się z treścią protokołu 

i zgłoszenia poprawek lub uzupełnień, 

4) w przypadku zgłoszenia poprawek i uzupełnień do protokołu, o wprowadzeniu tych 

poprawek decyduje rada pedagogiczna. 

34. Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej jest księga protokołów. 
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35. Księgę protokołów przechowuje się na terenie szkoły w sposób uniemożliwiający 

dokonanie jej uszkodzenia lub zniszczenia i udostępnia się nauczycielom, upoważnionym 

osobom organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, 

przedstawicielom związków zawodowych, zrzeszających pracowników szkoły. 

36. Sposób dokumentowania zebrań zespołów lub komisji ustalany jest przez zespół lub 

komisję. 

37. W szczególnych przypadkach zaistniałych w szkole, pozostałe funkcje działania rady 

pedagogicznej regulują stosowne przepisy prawa oświatowego. 
 

 

Rozdział 6 

Samorząd Uczniowski 
§ 10 

 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorząd klasowy wszyscy uczniowie 

poszczególnych oddziałów. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu szkolnego 

jest integralną częścią statutu szkoły. 

4. Celem działalności samorządu szkolnego jest: 

1) udział uczniów w rozwiązywaniu własnych problemów oraz kształtowanie więzi 

uczniów z nauczycielami, 

2) rozwijania społecznie przyjętych i akceptowalnych zasad współdziałania uczniów, 

wzajemnego wspierania się i rozwijania inicjatyw na rzecz szkoły i środowiska, 

3) kształtowanie umiejętności wspólnego działania, rozbudzania wrażliwości 

na problemy środowiska, 

4) uczestniczenie w formach samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów. 

 

5. Do zadań Samorządu uczniowskiego należy: 

1) reprezentowanie uczniów przed organami szkoły, przedstawianie organom szkoły 

opinii i potrzeb uczniów oraz pełnienie wobec tych organów roli rzecznika uczniów, 

2) sygnalizowanie dyrektorowi szkoły, nauczycielom lub opiekunowi samorządu 

sytuacji wymagających pomocy i wsparcia dla uczniów, którzy tego potrzebują, 

3) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań, 

naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, wypoczynku 

i rozrywki, oraz działań na rzecz promocji szkoły, 

4) organizowanie pomocy koleżeńskiej, 

5) rozstrzyganie sporów miedzy uczniami w zakresie określonym w regulaminie 

samorządu uczniowskiego, a także zapobieganie sytuacjom spornym, 

6) dbanie o sprzęt i mienie szkolne, 

7) dbanie o dobre imię i honor szkoły oraz kultywowanie tradycji szkolnych. 

 

6. Do uprawnień samorządu uczniowskiego należy: 

1) przedstawianie organom szkoły propozycji do planu pracy szkoły, wynikających 

z potrzeb i zainteresowań uczniów, 

2) wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów, 

3) udział w formułowaniu przepisów szkolnych dotyczących uczniów, 

4) prowadzenie radiowęzła szkolnego i innych, dopuszczonych w szkole powszechnych 

form informacyjnych, w celu powiadamiania uczniów o swojej działalności oraz 

o przebiegu życia szkoły, 
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5) wnioskowanie i współdecydowanie o przyznawaniu uczniom stypendiów lub innych 

form pomocy w przypadkach losowych, 

6) zgłaszanie uczniów do nagród i wyróżnień, 

7) wnioskowanie do dyrektora szkoły o powołanie nauczyciela-opiekuna samorządu 

uczniowskiego, 

8) inne, wynikające z regulaminu samorządu uczniowskiego. 

 

7. Władze samorządu uczniowskiego 

1) Przewodniczący 

2) Zastępca 

3) Członkowie do 5 osób) 

 

8. Organy szkoły wobec samorządu uczniowskiego mają następujące obowiązki: 

1) udzielania niezbędnej pomocy w przedsięwzięciach, które tego wymagają, 

2) udzielanie samorządowi uczniowskiemu niezbędnych informacji związanych z aktami 

prawnymi obowiązującymi w szkole i dokumentami, w oparciu o które funkcjonuje 

szkoła, 

3) zapewnienie niezbędnych warunków materialnych i organizacyjnych do prowadzenia 

działalności samorządu, 

4) korzystanie z opinii samorządu w sprawach szkoły, do wydawania których samorząd 

jest uprawniony, 

5) powoływanie nauczyciela-opiekuna samorządu uczniowskiego. 

 

9. Opiekun samorządu uczniowskiego ma następujące obowiązki: 

1) zapewnia pomoc, wsparcie i opiekę w realizacji zadań samorządu uczniowskiego, 

2) czuwa nad zapewnieniem niezbędnych warunków do organizacji i prowadzenia 

przedsięwzięć samorządu, 

3) współuczestniczy w formułowaniu opinii dotyczących spraw uczniowskich 

na potrzeby organów szkoły, 

4) inspiruje nauczycieli do współpracy z samorządem, 

5) uczestniczy w ocenie pracy samorządu dokonywanej przez organy szkoły, 

6) pełni role rzecznika praw ucznia w przypadku, kiedy w szkole nie powołano 

nauczyciela-rzecznika praw ucznia. 
 

10. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treściami, celami 

i stawianymi wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

 

11. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

12. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć 

edukacyjnych. 
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13. Działalność uczniów niepełnoletnich z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga 

zgody rodziców. 

14. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:  

1) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce, 

2) świadczyć pomoc na rzecz środowiska lokalnego, 

3) prowadzić pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna akcje charytatywne, 

4) włączać się w okolicznościowe akcje charytatywne organizowane w szkole, 

5) uczestniczyć w innych działaniach o charakterze wolontariatu, wynikających 

z doraźnych potrzeb. 

15. Zamiar przeprowadzenia akcji o charakterze wolontariatu na terenie szkoły musi być 

zgłoszony w formie pisemnej dyrektorowi szkoły, a podjęcie tych akcji wymaga uzyskania 

zgody dyrektora szkoły.  

16. Uczeń, który jest zagrożony ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem, nie może 

pełnić w szkole obowiązków wolontariusza. 
 

Rozdział 7 

Rada rodziców 
§ 11 

 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (i prawnych opiekunów) 

uczniów. 

2. Celem działania rady rodziców jest: 

1) współpraca z pozostałymi organami szkoły, 

2) doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki we współpracy 

z pozostałymi organami szkoły, 

3) zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacja 

nauczania i wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców, 

4) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o funkcjach wychowawczo-opiekuńczych 

szkoły i rodziny, 

5) inspirowanie rodziców do czynnego udziału w życiu szkoły, 

6) tworzenie właściwego klimatu współpracy z pozostałymi organami szkoły, organem 

prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

 

3. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców (i prawnych opiekunów) uczniów danego 

oddziału. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli 

rad oddziałowych, do rady rodziców, 

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 

 

Do kompetencji rady rodziców należy: 

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny. 
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12. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 

Rozdział 8 

Zasady współpracy między organami szkoły 

oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi 
§ 12 

 

1. Organy szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych 

im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz 

nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. 

2. Organy szkoły współpracują ze sobą, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 

kompetencje oraz zasadę wzajemnej współpracy. 

3. W zebraniach poszczególnych organów mogą uczestniczyć przedstawiciele pozostałych 

organów szkoły w charakterze obserwatorów, o ile zostaną zaproszeni lub na własna 

prośbę. 

4. Organy szkoły są zobowiązane do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, na prośbę 

pozostałych organów. 

5. Do rozstrzygania sporów między organami dyrektor szkoły powołuje komisję. 

6. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu. 

7. Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni. 

8. Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło 

co najmniej 2/3 członków. 
 

Rozdział 9 

Organizacja szkoły 
§ 13 

 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy prawa oświatowego. 

2. Termin zakończenia pierwszego półrocza określa dyrektor szkoły w kalendarzu szkoły, 

który stanowi część planu pracy na dany rok szkolny, uchwalanego przez radę 

pedagogiczną. 

3. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wyznacza dyrektor szkoły, zgodnie 

z potrzebami szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może być wydłużona do 60 minut przy zachowaniu 

ogólnego tygodniowego czasu zajęć. 

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

arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania. Zasady sporządzania arkusza organizacji oraz jego niezbędne 

elementy określają odrębne przepisy. 
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Rozdział 10 

Stanowiska kierownicze w szkole 
§ 14 

 

1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Zadania wicedyrektora: 

1) zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, wykonujące wszystkie jego 

obowiązki, 

2) organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze w powierzonym przez 

dyrektora obszarze, 

3) współpracuje przy opracowaniu arkusza organizacji szkoły, 

4) współpracuje przy ustalaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych, 

5) współorganizuje szkolenia dla nauczycieli i uczniów w wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły zakresie, 

6) określa faktyczny stopień realizacji programu zajęć edukacyjnych i osiągniętych 

efektów kształcenia, 

7) nadzoruje realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców klas, 

8) uczestniczy w rozwiazywaniu problemów, 

9) współpracuje z pedagogiem szkolnym, 

10) kontroluje dokumentację prowadzona przez nauczycieli w zakresie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, 

11) wykonuje na polecenie dyrektora szkoły prace związane z planowaniem 

i przygotowaniem egzaminów zawodowych, 

12) organizuje na polecenie dyrektora szkoły doraźne zastępstwa w przypadku 

nieobecności nauczycieli, 

13) współpracuje z zespołami przedmiotowymi, 

14) współpracuje z pracodawcami w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu, 

15) udziela w szkole w ramach stałych dyżurów w szkole informacji i porad dla rodziców 

i uczniów 

16) wykonuje zadania zlecone doraźnie przez dyrektora szkoły. 
 

§ 15 
 

1. W szkole utworzone jest stanowisko kierownika warsztatów szkolnych. 

2. Zadania kierownika warsztatów szkolnych: 

1) planuje i organizuje praktyczną naukę zawodu, 

2) współpracuje przy opracowaniu arkusza organizacji szkoły w zakresie organizacji 

zajęć praktycznej nauki zawodu, 

3) współpracuje przy ustalaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych w zakresie 

praktycznej nauki zawodu, 

4) współorganizuje szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie praktycznej nauki 

zawodu, 

5) określa faktyczny stopień realizacji programu zajęć praktycznej nauki zawodu, 

6) nadzoruje realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych i socjalno-bytowych 

w ramach praktycznej nauki zawodu, 

7) kontroluje dokumentację uczniów związana z praktyczną nauką zawodu, 

8) nadzoruje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli regulaminów pracowni 

i przestrzegania zasad bhp podczas zajęć praktycznej nauki zawodu, 

9) inicjuje i podtrzymuje kontakty z producentami i wytwórcami, 

10) zapewnia stały przepływ informacji między nauczycielami praktycznej nauki zawodu, 

a wicedyrektorem i dyrektorem szkoły, 
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11) wykonuje na polecenie dyrektora szkoły prace związane z planowaniem 

i przygotowaniem egzaminów zawodowych, 

12) nadzoruje przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych, 

13) uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji egzaminów zawodowych, 

14) współpracuje ze szkolnymi zespołami przedmiotowymi, zajmującymi się teoretyczna 

strona przygotowania zawodowego uczniów, 

15) formułuje wnioski dotyczące usprawniania organizacji kształcenia zawodowego, 

16) udziela w szkole w ramach stałych dyżurów w szkole informacji i porad dla rodziców 

i uczniów, 

17) współpracuje z innymi nauczycielami w szkole, w tym szczególnie z wychowawcami 

klas. 
 

Rozdział 11 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 
§ 16 

 

1. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana zgodnie z podstawą programową 

kształcenia w zawodzie, jako zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. 

2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, mogą być organizowane 

w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.  

3. Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów na podstawie odrębnych 

przepisów. 

4. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców na podstawie:  

1) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły 

a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, 

2) w warsztatach szkolnych, których cele, zadania i zasady organizacji określone 

są w części VII 

5. Praktyki zawodowe dla uczniów technikum organizowane są u pracodawców na podstawie 

umowy między dyrektorem szkoły, a pracodawcą, zgodnie z regulaminem praktyk. 

6. Opiekę dydaktyczną nad uczniami odbywającymi praktykę u pracodawcy sprawuje 

opiekun ze szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły, w zakresie określonym u umowie 

miedzy szkołą, a pracodawcą. 

7. Dokumentowanie przebiegu praktyki prowadzi uczeń w dzienniczku praktyk 

opracowanym przez szkołę. 

8. Ocena z praktyk jest ustalana przez opiekuna praktyk wspólnie z przedstawicielem 

pracodawcy. 

9. Ocenę tę wpisuje do dziennika szkolny opiekun praktyk. 

10. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności 

zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć 

praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia - 

również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w 

rzeczywistych warunkach pracy. Organizacja zajęć praktycznych organizowanych dla 

uczniów szkoły w formie kształcenia dualnego opisane jest w części X. 

11. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

12. W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego zawodu, zajęcia praktyczne odbywane 

u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia mogą być organizowane także 

w okresie ferii letnich. 

13. W przypadkach losowych uczeń może odbyć praktykę u pracodawcy w czasie ferii letnich 

lub zimowych, do dnia zakończenia klasyfikacji rocznej. 

14. Szkoła prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, na które mogą uczęszczać pełnoletni 

słuchacze szkoły, na warunkach określonych w części IX. 
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Rozdział 12 

Szkolne zasady oceniania uczniów 
§ 17 

 

1. Ocenianie szkolne ma na celu: 

 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

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

5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
 

2. Ocenianie szkolne obejmuje: 

 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

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

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego 

szczególnych uzdolnieniach. 

 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

4. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 
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3) sposobie i trybie przekazywania przez nauczycieli informacji o ocenach uczniów. 

 

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, nauczyciele i wychowawcy przekazują: 

 

1) uczniom – na zajęciach edukacyjnych i godzinach wychowawczych w pierwszym 

tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego oraz dokumentują to zapisem w dzienniku 

lekcyjnym, 

2) rodzicom (prawnym opiekunom) – na klasowych zebraniach zorganizowanych 

najpóźniej do 30 września danego roku oraz dokumentują to zapisem w dzienniku 

lekcyjnym. 

 

6. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 1, dostosowuje się 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia przez 

wychowawców klas podczas indywidualnych spotkań.  

8. Zapisy w dzienniku elektronicznym są oficjalnym sposobem dokumentowania postępów 

w nauce uczniów szkoły.  

9. Przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o ocenach i zagrożeniach 

uczniów ocenami niedostatecznymi odbywa się poprzez obowiązujący w szkole dziennik 

elektroniczny (w zintegrowanym systemie oświaty radomskiej) oraz na zebraniach 

z rodzicami i dniach otwartych szkoły. 

10. W szczególnych przypadkach, wymagających bezpośredniego kontaktu, wychowawca 

klasy może wysłać do rodzica pocztą pisemne wezwanie do szkoły, w formie – 

za potwierdzeniem odbioru. 

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

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

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

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

13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 9, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

14. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

otrzymują do wglądu według następujących zasad: 

 

1) uczeń – na zajęciach edukacyjnych, 

2) rodzice (prawni opiekunowie) – na zebraniu klasowym lub w czasie indywidualnych 

spotkań z nauczycielem. 

 

15. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące oraz klasyfikacyjne: śródroczne, 

roczne i końcowe.  
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Rozdział 13 

Oceny z zajęć edukacyjnych 
§ 18 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

2. W przypadku nauczania przez kilku nauczycieli tego samego przedmiotu lub modułu, 

klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną ustalają nauczyciele wspólnie. W tym celu winni 

oni przed rozpoczęciem zajęć, uzgodnić ze sobą wagę poszczególnych ocen cząstkowych 

z zakresu przedmiotu lub modułu. Ocena ostateczna powinna wynikać z ocen 

cząstkowych, w sposób określony w systemie oceniania z przedmiotu lub modułu.  

3. Oceny bieżące oraz roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

ustala się w stopniach według następującej skali:  

 

1) stopień celujący – 6, 

2) stopień bardzo dobry – 5, 

3) stopień dobry – 4, 

4) stopień dostateczny – 3, 

5) stopień dopuszczający – 2, 

6) stopień niedostateczny – 1. 

 

4. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5. 

5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 

pkt 6. 

6. W celu informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach ich dzieci 

(podopiecznych) w szkole, ustala się możliwość dokonywania przez nauczycieli, oprócz 

ocen w skali MEN, zapisów w dzienniku elektronicznym za pomocą symboli, oznaczając 

nieprzygotowanie ucznia, jego nieobecność lub brak zadania. 

1) Nieobecność ucznia na zajęciach, gdzie podlegają ocenianiu różnorodne formy 

aktywności, oznaczana jest w dzienniku elektronicznym symbolem „nb” (nieobecny), 

2) Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji, podczas sprawdzania nieobecności 

nieprzygotowanie, w liczbie określonej w systemie oceniania przedmiotowego, lecz nie 

więcej, niż 2 razy w ciągu półrocza. Fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku 

elektronicznym symbolem „np.” (nieprzygotowanie), 

3) Brak zadania (brak pracy domowej) nauczyciel może zaznaczyć w dzienniku 

elektronicznym symbolem „bz” (brak zadania), 

4) Zastosowanie wymienionych symboli nie jest wliczane do średniej, wyliczanej przez 

system dziennika elektronicznego, 

5) Wpisów tych symboli nie należy usuwać, ani zmieniać, 

6) Fakt nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, nieprzygotowanie 

do zajęć, brak zadań, zwłaszcza powtarzający się nagminnie, nauczyciel bierze pod 

uwagę podczas ustalania oceny śródrocznej (rocznej). 
 

§ 19 

 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania uczniów: 

 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 
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program nauczania danej klasy, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów 

na szczeblu wojewódzkim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

Uwaga: 

Na sprawdzian nauczyciel przygotowuje dodatkowe zadanie wymagające od ucznia 

wykazania się wiadomościami i umiejętnościami na ocenę w stopniu celującym. Uczeń 

może otrzymać ocenę celującą tylko w przypadku, kiedy przystąpi do sprawdzianu na 

ocenę bardzo dobrą i tę ocenę uzyska. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który nie tylko zna i rozumie program 

nauczania, ale potrafi analizować, interpretować i syntetyzować podane zagadnienia, 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań 

i problemów w nowych sytuacjach, potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić 

referat, opracowując materiał objęty programem nauczania, wykorzystując w tym celu 

różne źródła informacji, 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności średnio trudne 

do opanowania, zna i rozumie materiał nauczania, a opanowane umiejętności stosuje w 

innych, przykładowych sytuacjach, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne, potrafi wykonać samodzielne notatki w różnej formie, 

przygotować krótki referat wymagający streszczenia podanego materiału, korzysta 

z podstawowych źródeł informacji (biblioteka, media), 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który posiada taki zasób wiadomości 

i umiejętności, które są stosunkowo przystępne, łatwe do opanowania, są pewne 

naukowo, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do dalszej nauki, wykazuje się 

elementarną wiedzą z danego przedmiotu nauczania, rozumie ją, nauczane treści 

tłumaczy „własnymi słowami”, streszcza drobne partie materiału lub przedstawia je 

w postaci planu, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

o średnim stopniu trudności, potrafi korzystać z biblioteki szkolnej i podstawowych 

słowników i leksykonów, 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada zasób najprostszych 

(elementarnych) wiadomości i umiejętności, które umożliwiają mu świadome 

korzystanie z lekcji oraz dają szansę na osiągnięcie wyższych wymagań w przyszłości, 

zna podstawową terminologię z danego przedmiotu nauczania, rozwiązuje zadania 

teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował minimalnych wiadomości 

i umiejętności przewidzianych programem nauczania, co uniemożliwia mu zdobywanie 

wiedzy z tego przedmiotu w klasie programowo wyższej, nie jest w stanie rozwiązać 

(wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności, nie prowadzi systematycznie 

zeszytu przedmiotowego, nie rozumie i nie potrafi korzystać z podręcznika. 

Szczegółowe zasady oceniania z przedmiotów/modułów są określane przez Zespoły 

Przedmiotowe i podawane do wiadomości uczniów oraz ich rodziców na stronie szkoły lub 

bezpośrednio na zajęciach lub zebraniach z rodzicami.  

 

 

§ 20 
 

1. Ocenianiu bieżącemu podlegają: 

 

1) odpowiedzi ustne, 

2) sprawdziany pisemne, 

3) prace domowe, 

4) aktywność na lekcji, 
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5) zeszyty ucznia, 

6) inne  prace wynikające z realizowanego tematu. 

 

2. Nauczyciel informuje uczniów o liczbie sprawdzianów pisemnych w półroczu 

i przewidywanym terminie ich realizacji oraz o zakresie materiału, przykładowych 

zadaniach i poleceniach. Każda praca pisemna powinna być poprawiona przez nauczyciela 

w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie. 

3. Liczba sprawdzianów w tygodniu z przedmiotów kształcenia ogólnego i teoretycznego 

kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, powinna uwzględniać liczbę dni 

przeznaczonych w tygodniu na naukę tych przedmiotów. 

4. Dopuszcza się trzy sprawdziany w ciągu jednego tygodnia nauki.  

5. Zakres poszczególnych formy aktywności uczniów podlegających ocenie określony jest 

w zasadach oceniania przedmiotowego poszczególnych zespołów przedmiotowych, przy 

czym, sprawdzian dotyczy największej partii materiału. 
 

 

 Rozdział 14 

Ocena zachowania 
§ 21 

 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

4. Przyjmuje się następujące ustalenia odnośnie stroju ucznia, wymaganego na terenie szkoły: 

1) strój galowy na uroczystości szkolne – rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

egzaminy, święto szkoły (ślubowanie uczniów klas pierwszych), święto KEN i inne 

ważne uroczystości szkolne:  

 dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica lub spodnie, sukienka,  

 chłopcy: biała koszula, garnitur lub długie ciemne spodnie, 

2) strój codzienny (podstawowy): 

 ubrania bez: wulgarnych nadruków, promujących używki, rasistowskich 

haseł, nadruków obrażających uczucia religijne, 

 nie są strojem szkolnym koszulki na wąskich ramiączkach (w przypadku 

dziewcząt i chłopców) oraz kolorowe szorty plażowe, 

 obuwie – zgodne z zarządzeniem dyrektora szkoły, 

 odzież wierzchnią i obuwie, uczniowie obowiązani są pozostawiać w szatni 

na czas lekcji.  
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5. Wymagania związane z ocenianiem zachowania ucznia 

1) zachowaniem wyjściowym jest zachowanie dobre, 

2) jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to może uzyskać najwyżej ocenę 

poprawną, 

3) ocenę zachowania należy ustalać biorąc pod uwagę przykłady zachowań zawarte 

w tabeli 1.  

 

 

 

 

 

 
 

tabela 1 

Obszary zachowań Przykłady zachowań 

pozytywnych 

Przykłady zachowań 

negatywnych 

1. Kultura osobista 

i kultura języka; 

dbałość o piękno 

mowy ojczystej 

 wysoka kultura osobista, 

 właściwy strój (ubiór 

odpowiedni dostosowany do 

okoliczności), 

 dbanie o higienę i schludny 

wygląd. 

 

 aroganckie odzywanie się do 

nauczyciela, pracownika 

szkoły lub innych uczniów, 

 używanie telefonów 

komórkowych, 

niedozwolonych urządzeń 

telekomunikacyjnych podczas 

lekcji, 

 wygląd sprzeczny z 

postanowieniem statutu szkoły 

2. Wywiązywanie 

się z obowiązków 

ucznia 

 efektywne pełnienie funkcji w 

klasie i szkole, 

 okolicznościowe 

reprezentowanie szkoły na 

zewnątrz, 

 praca na rzecz szkoły, 

 (gazetka szkolna, wolontariat, 

radiowęzeł, imprezy szkolne i 

akademie), 

 udział w konkursach 

szkolnych, 

 udział w konkursach 

międzyszkolnych,  

 udział w konkursach 

ogólnopolskich, 

 udział w zawodach sportowych 

międzyszkolnych,  

 udział w zawodach sportowych 

ogólnopolskich.  

 brak identyfikatora, 

 nieokazanie identyfikatora na 

polecenie pracownika szkoły, 

 niszczenie mienia szkoły, 

 przeszkadzanie podczas lekcji,  

 nie wypełnianie obowiązków 

dyżurnego,  

 brak obuwia na zmianę, 

 sfałszowanie podpisu, 

zwolnienia, udowodnione 

kłamstwa, oszustwa  

 

3. Frekwencja  wszystkie nieobecności 

usprawiedliwione, 

potwierdzone przez rodziców 

(w formie uzgodnionej w 

szkole)  

 ucieczka z lekcji,  

 ciągłe wagary, 

 wielokrotne spóźnianie się. 
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4. Palenie 

papierosów  

i używanie 

środków 

psychoaktywnych   

  palenie papierosów na terenie 

szkoły i przed szkołą,  

 przebywanie ta terenie szkoły 

pod wpływem alkoholu, 

narkotyków, 

 rozprowadzanie i posiadanie 

narkotyków. 

5. Stosunek do 

nauczycieli  

i pracowników 

szkoły; 

okazywanie 

szacunku innym 

osobom. 

 współpraca z nauczycielami 

np. wykonywanie 

dodatkowych zadań. 

 

 niewykonywanie poleceń 

nauczyciela, 

 używanie niewłaściwych słów 

w stosunku do nauczycieli i 

pracowników szkoły,  

 groźby, szantaże wobec 

nauczyciela.  

6. Stosunek do 

kolegów;  

dbałość o 

bezpieczeństwo i 

zdrowie własne 

oraz innych osób; 

postępowanie 

zgodne z dobrem 

społeczności 

szkolnej.  

 pomoc koleżeńska w nauce, 

 zachowania prospołeczne. 

 kradzieże, znęcanie się, 

wymuszanie, zastraszanie, 

prowokowanie kolegów do 

złych uczynków, bójka, 

 niszczenie rzeczy innych osób. 

7. Inne; dbałość o 

honor i tradycje 

szkoły. 

 działanie w organizacjach 

pozaszkolnych np.: ZHP, 

wolontariat, Parlament 

młodzieży, reprezentowanie 

szkoły na zewnątrz. 

 

 zachowania wymagające 

interwencji policji lub straży 

miejskiej 

 
 

 

Rozdział 15 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 
§ 22 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej z przedmiotu nauczyciel bierze pod uwagę 

informacje zapisane w dzienniku elektronicznym w postaci symboli „np.” 

(nieprzygotowanie), „nb” (nieobecność) oraz „bz” (brak zadania), aktywność ucznia 

na praktyce oraz to, czy oceny były przez ucznia poprawiane, czy uzyskiwane 

na pierwszych sprawdzianach. 
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5. Na dwa tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym 

rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy informują ustnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.  

6. Na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są zobowiązani poinformować w formie pisemnej o zagrożeniu oceną 

niedostateczną oraz nagannej ocenie zachowania ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów). 

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku, albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia. 

8. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

9. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgoda rady pedagogicznej. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

12. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn usprawiedliwionych 

w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem, 

określonym w odrębnych przepisach prawa oświatowego. 

14. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające mu uzupełnienie 

programu nauczania i uzyskanie oceny klasyfikacyjnej. 

15. Forma, sposób przeprowadzania, skład komisji i dokumentowanie egzaminu 

klasyfikacyjnego, są określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego.  

16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał z jednych lub dwóch zajęć 

edukacyjnych ocenę niedostateczną zdaje egzamin poprawkowy. 

17. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego z przyczyn usprawiedliwionych w 

ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później jednak, niż do końca września. 

18. Ocena roczna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem, określonym w odrębnych przepisach prawa oświatowego. 

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

programowo wyższej, lub nie kończy szkoły. 

20. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego do 

klasy programowo wyższej, pod warunkiem, że zajęcia, z których nie zdał egzaminu 

poprawkowego będą kontynuowane w klasie programowo wyższej. 

21. Forma, sposób przeprowadzania, skład komisji i dokumentowanie egzaminu 

poprawkowego, są określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego.  
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Rozdział 16 

Warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 
§ 23 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) przed klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej mogą zwrócić się do dyrektora z pisemnym i umotywowanym wnioskiem 

o podwyższenie przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania. 

2. Dla uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych dyrektor szkoły powołuje komisję w celu przeprowadzenia egzaminu 

sprawdzającego.  

3. W skład komisji wchodzą: 

 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

1. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

2. Komisja, o której mowa w ust. 2, ustala ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. 

3. Wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej zachowania dyrektor 

szkoły przedstawia na zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

4. Rada pedagogiczna po wysłuchaniu opinii wychowawcy klasy może zdecydować 

o podwyższeniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

Rozdział 17 

Formy pomocy uczniom oraz organizacja i formy współdziałania szkoły 

z rodzicami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie 

nauczania, profilaktyki i wychowania 
§ 24 

 

1. Szkoła udziela pomocy uczniom z niepełnosprawnościami, uczniom pochodzącym 

z rodzin o złej sytuacji materialnej. 

2. Formą pomocy uczniom jest w szczególności organizacja zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych,  

3. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności poprzez 

uzyskiwanie pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych 

stron uczniów. Działanie poradni ma na celu wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej 

funkcji szkoły.  

4. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami), przekazując im 

informacje dotyczące nauczania i wychowania. 

5. Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) według 

ustalonego wcześniej planu oraz spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba. 

6. Sposób, zakres i formy funkcjonowania w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

zawiera część XII i XII. 
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Rozdział 18 

Biblioteka szkolna 
§ 25 

 

1. W szkole działa biblioteka według przyjętego w szkole regulaminu biblioteki. 

2. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich typów szkół, nauczyciele oraz 

pracownicy szkoły. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące biblioteki znajdują się w części XV i są one 

obowiązujące dla Technikum. 

 

Rozdział 19 

Zadania, prawa i obowiązki nauczyciela 
§ 26 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek 

zespołu. 

4. Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma 

prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

 

§ 27 

 

2. Nauczyciel ma prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci, 

2) wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób, 

3) jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy, 

4) rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego, 

5) wynagrodzenia za swoją pracę, 

6) urlopu wypoczynkowego. 

 

§ 28 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

3) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka, 

4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, 

5) traktować uczniów z szacunkiem, 

6) dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim, 

7) planować swoją pracę zgodnie z podstawą programową określoną w odrębnych 

przepisach, 
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8) pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, 

9) wykorzystywać w pracy z uczniami różnorodne metody nauczania. 

 

Rozdział 20 

Zadania wychowawcy 
§ 29 

 

1. Wychowawca opiekuje się oddziałem. 

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

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

 

1) stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia, 

2) przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym, 

3) sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem, 

4) rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału. 

 

5. Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracę z nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym, rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. Wychowawca: 

 

1) informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o wymaganiach edukacyjnych na 

dany rok szkolny i postępach ucznia w nauce, 

2) w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) w celu rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia lub 

ustalenia formy pomocy w nauce, 

3) rozwija zainteresowania ucznia, 

 

7. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności: 

 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, 

2) prowadzi arkusze ocen, 

3) wypisuje świadectwa, 

4) wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły. 

 

8. Dopuszcza się zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń, 

co do jego pracy. 

 

Rozdział 21 

Pracownicy niepedagogiczni 
§ 30 

 

1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników 

niepedagogicznych. 

2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 
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Rozdział 22 

Prawa i obowiązki uczniów 
§ 31 

1. Prawo do informacji: 

1)  uczeń ma prawo do wiedzy o swoich prawach, w tym prawach ucznia, 

postanowieniach statutu szkoły, 

2) uczeń ma prawo do dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole 

(prasa, Internet), 

3) uczeń ma prawo do informacji o podjętych wobec niego decyzjach, 

4) uczeń ma prawo do zapoznania się z programem nauczania, 

5) uczeń ma prawo do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania, 

6) uczeń ma prawo do znajomości swoich ocen i ich uzasadnienia, 

 

2. Prawo do nauki: 

1) uczeń ma prawo do rozwijania zainteresowań i umiejętności, 

2) uczeń ma prawo do korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się 

do konkursów i olimpiad przedmiotowych, 

3) uczeń ma prawo do korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, 

sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki, 

 

3. Prawo do wolności religii lub przekonań: 

1) uczeń ma prawo do wolności religii lub przekonań, 

 

4. Prawo do wolności słowa: 

1) uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi, przedstawiania stanowiska we własnych 

sprawach, a także w sprawach innych uczniów, 

2) uczeń ma prawo do wypowiadania poglądów i opinii, o ile nie narusza dobra innych 

osób, 

 

5. Prawo do ochrony przed przemocą, ochrony prywatności i ochrony zdrowia:  

1) uczeń ma prawo do opieki podczas pobytu w szkole, 

2) uczeń ma prawo do ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

3) uczeń ma prawo do poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony 

prywatności, w tym ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania 

sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej, 

4) uczeń ma prawo do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 

i zawodowego, 

 

6. Prawo do równego traktowania wobec prawa szkolnego: 

1) uczeń ma prawo do sprawiedliwej oceny wiedzy, 

2) uczeń ma prawo do sprawiedliwej oceny. 

 

7. Prawo do swobodnego zrzeszania się: 

3) uczeń ma prawo należeć do stowarzyszeń i organizacji działających na terenie szkoły, 

4) uczeń ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach wolontariatu, 

 

8. Prawa proceduralne: 

1) uczeń ma prawo do odwoływania się od decyzji nauczyciela i dyrektora szkoły 

w trybie przewidzianym prawem oświatowym. 

 

9. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, 

a w szczególności: 
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1) szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, 

bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych), 

2) przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach 

wandalizmu i przemocy w szkole, 

3) brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki 

wynikające z nieobecności, 

4) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni przedmiotowych, 

biblioteki, szatni, sali gimnastycznej), 

5) nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych, 

6) szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania, 

7) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych, niezwłocznie po powrocie do 

szkoły; termin i tryb usprawiedliwiania ustala wychowawca, 

8) dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój i obuwie zmienne. 

 

10. Uczeń nie może: 

 

1) używać w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających 

na wyraźne polecenie nauczyciela, skorzystanie z telefonu lub innego urządzenia 

niezbędnego w czasie zajęć, może nastąpić tylko na wyraźne polecenie lub za zgodą 

nauczyciela, 

2) przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, aby nie narażać się na ich 

zniszczenie lub utratę; w przypadku złamania tego zakazu, szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności i nie pokrywa kosztów utraconych rzeczy,  

3) opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw. 

 

11. Skargę w przypadku naruszenia praw ucznia składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor 

ustosunkowuje się pisemnie do skargi w terminie 14 dni od jej otrzymania.  

12. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku przeniesienia go do innej 

szkoły przez kuratora oświaty. 

 

Rozdział 23 

Nagrody i kary 

§ 32 

 

1. Nagrody przydzielane są uczniom za rzetelną i wzorową pracę i naukę (średnia ocen 

co najmniej 4,75 i ustalona przez radę pedagogiczną ocena zachowania) oraz osiągnięcia 

w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. 

2. Nagroda może być udzielona na wniosek wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, 

samorządu uczniowskiego lub klasowego. 

3. Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu, świadectwa z wyróżnieniem, 

wyróżnienia na stronie internetowej szkoły czy nagrody rzeczowej lub stypendium, 

przyznawanego w ramach przydzielonych szkole środków finansowych przez organ 

prowadzący. 

4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej 

nagrody do dyrektora szkoły w terminie tygodnia od otrzymania nagrody. 

5. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, w terminie pięciu dni od ich 

otrzymania oraz informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie 

rozpatrzenia zastrzeżeń. 
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§ 33 

 

1. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za: 

1) stosowanie przemocy wobec innych uczniów lub pracowników szkoły, 

2) dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego, 

3) dokonanie kradzieży, 

4) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, 

5) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli, innych uczniów, lub pracowników szkoły. 

 

2. O udzieleniu kary decyduje dyrektor szkoły. 

3. Kara może być udzielona w formie: 

 

1) upomnienia wychowawcy, 

2) upomnienia dyrektora szkoły, 

3) nagany, 

4) obniżenia oceny zachowania o jeden stopień, 

5) zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

6) zawieszenia w prawach ucznia. 

 

4. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

w przypadku: 

 

1) stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów, 

2) dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły, 

3) wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów. 

 

5. O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. 

6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od kary, o której mowa w 

ust. 3, do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wymierzenia kary. 

7. W celu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 6, dyrektor powołuje komisję 

składającą się z wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego. 

8. Komisja rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od powołania 

i wyraża opinię w sprawie. 

9. Na postawie opinii, o której mowa w ust. 8, dyrektor podejmuje decyzję o utrzymaniu kary 

lub jej zniesieniu. 

10. Pełnoletni uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w uzasadnionym przypadku 

decyzją dyrektora szkoły, na mocy uchwały rady pedagogicznej, popartej opinią 

samorządu uczniowskiego. 

 

 

Rozdział 24 

Ceremoniał szkolny 
§ 34 

 

1. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne 

zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach 

państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych. 

2. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej 

do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny. 

3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione 

są one od charakteru uroczystości.  
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4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który 

przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora 

scenariuszem. 

5. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, 

pokoju nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej. 

6. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach szkolnych związanych 

z obchodami świąt państwowych i uroczystościach ważnych dla tradycji szkoły. 

7. Uroczystościom szkolnym o charakterze ważnym dla tradycji i organizacji roku szkolnego 

towarzyszy sztandar szkoły. 

9. Uroczystości szkolne prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel. 

 

Rozdział 25 

Postanowienia końcowe 
§ 35 

 

7. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza 

Wielkiego 26-600 Radom, ul. Kosciuszki7 tel. 362-18-32  -000186447- NIP 948-105-27-

06 

8. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują 

odrębne przepisy. 

9. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, a w szczególności: arkusz 

organizacji szkoły, dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen, protokoły i uchwały rady 

pedagogicznej. 

10. Szkoła może posiadać monitoring wizyjny. 

11. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

12. Statut jest udostępniony w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 
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CZĘŚĆ IV 

STATUT ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 

w Radomiu jest szkołą publiczną. 

2. Szkoła ma siedzibę w Radomiu, przy ulicy Kościuszki 7. 

3. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Budowlanych 

im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, ul. Kościuszki 7. Ustalona nazwa jest używana 

w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej, szkoła używa pieczęci urzędowej o treści Zespół 

Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 26-600 Radom, ul. Kościuszki 7 tel. 362-

18-32  -000186447- NIP 948-105-27-06 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Radomia. 

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 

6. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. Ustawa o systemie oświaty 

(Dz.U. z 1991 r. poz. 425 ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach: 

1) cieśla, 

2) murarz-tynkarz, 

3) monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 

4) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 

 
§ 2 

 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

 

1. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, 

2. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w 

Radomiu, 

3. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

4. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 

Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, 

5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gmina Miasta Radomia, 

6. kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

w Warszawie, 

7. szkole – należy przez to rozumieć Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół 

Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. 

 

§ 3 

 

2. Niniejszy statut oparty jest między innymi na wyszczególnionych niżej przepisach prawa 

oświatowego: 

1) Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm.), 

2) Ustawa  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 z późn. 

zm.), 
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3) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 205, poz. 1206), z późniejszymi zmianami, 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843), 

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 2015  poz. 673), 

6) 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), z późniejszymi zmianami, 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 poz. 184), z późniejszymi 

zmianami, 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 622),  

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 poz. 204), 

z późniejszymi zmianami, 

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 poz. 186), 

z późniejszymi zmianami, 

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 r. Nr 224 poz.1626), z późniejszymi zmianami, 

12) 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. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.), 

13) 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. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002 nr 46, poz. 432), z późniejszymi 

zmianami, 

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkole, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 2014 poz.1170), z późniejszymi zmianami, 

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 

nr 61, poz. 624), z późniejszymi zmianami, 

17) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad 

techniki prawodawczej (Dz. U. 2016 poz. 283), z późniejszymi zmianami, 

18) i innych obowiązujących przepisów prawa oświatowego. 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 
§ 4 

1. Proces dydaktyczny w szkole odbywa się zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji 

narodowej o ramowych planach nauczania.  

2. Nauka w szkole trwa trzy lata. 
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3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany dalej „egzaminem zawodowym” 

z zakresu danej kwalifikacji wyodrębniono w zawodzie przeprowadzany jest dla uczniów 

i absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

4. Egzamin przeprowadzany jest w oparciu o przepisy prawa oświatowego, zaś wytyczne na 

każdy rok szkolny zawarte są w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, opracowane przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną w Warszawie we współpracy z okręgowymi komisjami 

egzaminacyjnymi. 

5. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie świadectwa 

potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. 

6. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej uzyskują świadectwo ukończenia szkoły, 

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(wyszczególnionymi w rozdziale 1). 

7. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego określają odrębne przepisy 

(wyszczególnionymi w rozdziale 1). 

8. Szkoła może wprowadzić nowe kierunki kształcenia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

9. Kształcenie w szkole ma na celu: 

 

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

w społeczeństwie, a także umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

promocji i ochrony zdrowia. 

2) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób, 

3) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

4) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

5) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

6) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

7) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć 

świat, 

8) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji, 

9) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

10) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

11) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 

12) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

10. Do zadań szkoły należy: 

 

1) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

2) zapewnianie możliwość nauki religii oraz etyki, 

3) zapewnienie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, 

4) umożliwienie rozwijania umiejętności i zainteresowań ucznia, 

5) zapewnienie prawidłowej organizacji nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości 

procesów edukacyjnych, 
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6) planowa i prawidłowa realizacja programu nauczania, 

7) zapewnienie dostępu do wartościowych źródeł informacji i nowoczesnych technologii, 

8) zapewnienie uczniom zorganizowanego systemu doradztwa zawodowego (opisane jest 

w części XII niniejszego statutu i obowiązuje w Zasadniczej Szkole Zawodowej).  

 
§ 5 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania, o których mowa w § 3, poprzez: 

 

1) współdziałanie z uczniem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez 

udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń, 

2) realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa z uwzględnieniem 

optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji 

i ochrony zdrowia, 

3) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

4) organizowanie zajęć dla uczniów wyrównujących poziom wiedzy i umiejętności, 

5) otaczanie szczególną opieką uczniów uzdolnionych w celu rozwijania ich uzdolnień, 

6) udział w projektach krajowych i międzynarodowych, współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej, 

7) udział w przedsięwzięciach umożliwiających uczniom uzyskanie dodatkowych 

uprawnień zawodowych, 

8) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole, poprzez 

rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności: 

 

a) z niepełnosprawności, 

b) z niedostosowania społecznego, 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

d) ze szczególnych uzdolnień, 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

f) z zaburzeń komunikacji językowej, 

g) z choroby przewlekłej, 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

i) z niepowodzeń edukacyjnych, 

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą, 

l)  umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz 

zasad promocji i ochrony zdrowia; 

 

9) umożliwianie uczniom korzystania z: 

 

a) sal lekcyjnych i innych pomieszczeń dydaktycznych, 

b) obiektów sportowych, 

c) warsztatów szkolnych, 

d) biblioteki. 
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10) działania wspierające podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. 

 

2. Przy realizacji zadań szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa: 

 

1) za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć odpowiada 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

2) nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki w czasie zajęć w salach lekcyjnych, 

3) podczas przerwy stałą opiekę nad uczniami zapewniają nauczyciele dyżurujący. 

4) uczeń obowiązany jest przebywać na terenie szkoły, nie opuszczając jej bez 

uzasadnionych powodów, w godzinach, które przewiduje tygodniowy rozkład zajęć. 

 

3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie: 

 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) porad i konsultacji, 

4) w każdym zaistniałym przypadku, który wymaga udzielenia takiej pomocy. 

 

4. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi o takim stopniu 

niepełnosprawności, który pozwala na naukę w zawodach budowlanych, w których 

kształci szkoła. Podczas planowania i  koordynowania udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 

poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wnioski do dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

5. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej, znajdują się w XI i XII części niniejszego statutu.  

 

§ 6 

1. Szkoła może współpracować z pracodawcami w zakresie organizowania 

i przeprowadzania praktycznej nauki zawodu. Zasady i zakres tej współpracy określają 

umowy zawierane z pracodawcami. 

2. Szkoła współpracuje z pracodawcami w zakresie kształcenia dualnego. Zasady i zakres tej 

współpracy określają umowy zawierane z pracodawcami. 

3. Szkoła może współpracować z Izbą Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu 

w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów czeladniczych i przeprowadzania tych 

egzaminów. 

4. Szkoła może prowadzić działania promujące w środowisku kształcenie zawodowe. 

5. Szkoła może współpracować ze szkołami podstawowymi i gimnazjami tworząc grupy 

patronackie, prowadzić warsztaty edukacyjne promujące znajomość zawodów 

budowlanych. 
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Rozdział 3 

Organy szkoły 
§ 7 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

2. Organy szkół wchodzących w skład zespołu współpracują ze sobą. 
 

Rozdział 4 

Dyrektor szkoły 
§ 8 

 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor 

szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. 

3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

3) występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

 

4. Dyrektor szkoły w szczególności: 

 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) dokonuje szczegółowego przydziału zadań dla zastępców, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

5) dokonuje skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, 

6) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

9) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych (dba o realizację priorytetów 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty, prowadzi kontrole zarządczą, prowadzi ewaluację, 

obserwacje, kontrole wewnętrzne) 

10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych 

w szkole, 

11) przygotowuje arkusz organizacji szkoły, 

12) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 



75 
 

13) ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności 

nauczyciela, 

14) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz właściwym urzędem pracy, 

zmienia lub wprowadza nowe zawody w szkole, 

15) inicjuje nowe metody kształcenia i sposoby osiągania efektów kształcenia,  

16) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole 

przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania, 

17) na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i rady rodziców, ustala zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 

trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych 

oddziałach w danym roku szkolnym, 

18) na podstawie propozycji zespołów lub poszczególnych nauczycieli zgłasza szkołę 

do udziału w projektach i przedsięwzięciach umożliwiające młodzieży uzyskiwanie 

dodatkowych uprawnień zawodowych, 

19) współpracuje ze jednostkami sprawującymi profilaktyczną i doraźną opiekę 

zdrowotną nad młodzieżą szkolną, w tym udostępnia dane niezbędne dla realizacji tej 

opieki, 

20) odpowiada za realizację zaleceń orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

21) ma prawo do ogłaszania jednolitego tekstu statutu szkoły. 

5. Zadaniem dyrektora jest propagowanie i wpajanie uczniom potrzeby krzewienia idei 

wolontariatu,  przekazując przez wychowawców i pedagogów szkolnych zasady i cel jego 

organizowania.  

6. Dyrektor szkoły ma prawo do zawierania umów z instytucjami i pracodawcami w sprawie 

realizacji praktycznej nauki zawodu poza szkołą. 
 

Rozdział 5 

Rada pedagogiczna 
§9 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej 

nauczyciele. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele pracodawców, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 

organizacji harcerskich, przedstawicieli wolontariatu, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

6. Rada pedagogiczna wykonuje swoje działania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. 

7. Powiadomienie członków rady pedagogicznej o terminie i porządku zebrania jest 

zadaniem przewodniczącego. 

8. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 
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9. Zebrania organizuje się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

10. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków 

rady pedagogicznej. 

11. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

 
 

12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, organizację 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych i form kształcenia (np. : dualnego) 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

13. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i jego zmian, oraz przedstawia 

statut do uchwalenia. 

14. Głosowanie nad podjęciem uchwały może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym. Tryb 

głosowania ustala rada w głosowaniu jawnym. 

15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawach personalnych jest tajne. 

16. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

17. Uchwały rady pedagogicznej dotyczące zmian w statucie szkoły, wymagają pozytywnej 

opinii co najmniej 2/3 składu rady pedagogicznej szkoły. 

18. Uchwała podjęta przez radę pedagogiczna obowiązuje wszystkich pracowników szkoły. 

19. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa. 

20. Uchwały rejestrowane są w rejestrze uchwał przez osobę wskazaną przez dyrektora szkoły. 

21. Opinie rejestrowane są w rejestrze opinii przez osobę wskazaną przez dyrektora szkoły. 

22. Rada pedagogiczna obraduje według zatwierdzonego porządku obrad. 

23. Rada pedagogiczna przyjmuje regulamin swojej działalności. 

24. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacje o działalności szkoły. 

25. Rada pedagogiczna obraduje również w powołanych przez siebie stałych zespołach 

przedmiotowych lub komisjach. 

26. Stałe zespoły lub komisje powoływane są do pracy na okres kadencji, w celu opracowania 

określonych zadań. Ich działalność może dotyczyć różnorodnych zagadnień związanych 

z pracą szkoły lub sprawami nauczycieli i pracowników szkoły. 

27. Zadania związane z pracą szkoły lub sprawami nauczycieli, są realizowane w ramach 

funkcjonowania następujących zespołów i komisji: 

1) Zespół przedmiotów zawodowych, 

2) Zespół humanistyczny, 
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3) Zespół matematyczno-przyrodniczy, 

4) Zespół wychowania fizycznego, 

5) Zespół wychowawczy, 

6) Zespół projektów unijnych i współpracy międzynarodowej, 

7) Komisja socjalna, 

8) Komisja Zdrowia, 

9) Komisja statutowa. 

28. Pracą zespołu lub komisji kieruje przewodniczący zespołu. 

29. Zespoły maja obowiązek do informowania rady pedagogicznej o wynikach swojej pracy. 

30. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

z funkcji dyrektora, lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej z funkcji 

kierowniczej w szkole.  

31. Członek rady pedagogicznej ma obowiązek: 

1) współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich 

członków rady, 

2) przestrzegania postanowień prawa, statutu szkoły, regulaminów i zarządzeń dyrektora 

szkoły, 

3) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz jej zespołach 

i komisjach, do których został powołany, 

4) realizowania podjętych przez radę uchwał, nawet wtedy, gdy zgłosił do nich swoje 

zastrzeżenia lub był przeciwny, albo wstrzymał się od głosu. 

5) składania radzie sprawozdań z przydzielonych zadań, 

6) bezwzględnego przestrzegania tajemnicy obrad. 

 

32. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

1) protokołowania dokonuje protokolant, wybrany spośród członków rady 

pedagogicznej, który wpisuje protokół do księgi protokołów, 

2) protokół podpisują w księdze protokołów przewodniczący rady pedagogicznej 

i protokolant, 

3) członkowie rady pedagogicznej mają prawo do zapoznania się z treścią protokołu i 

zgłoszenia poprawek lub uzupełnień, 

4) w przypadku zgłoszenia poprawek i uzupełnień do protokołu, o wprowadzeniu tych 

poprawek decyduje rada pedagogiczna. 

33. Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej jest księga protokołów.  

34. Księgę protokołów przechowuje się na terenie szkoły w sposób uniemożliwiający 

dokonanie jej uszkodzenia lub zniszczenia i udostępnia się nauczycielom, upoważnionym 

osobom organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, 

przedstawicielom związków zawodowych, zrzeszających pracowników szkoły. 

35. Sposób dokumentowania zebrań zespołów lub komisji ustalany jest przez zespół lub 

komisję. 

36. W szczególnych przypadkach zaistniałych w szkole, pozostałe funkcje działania rady 

pedagogicznej regulują stosowne przepisy prawa oświatowego. 
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Rozdział 6 

Samorząd Uczniowski 
§ 10 

 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorząd klasowy wszyscy uczniowie 

poszczególnych oddziałów. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu szkolnego 

jest integralną częścią statutu szkoły. 

4. Celem działalności samorządu szkolnego jest: 

1) udział uczniów w rozwiązywaniu własnych problemów oraz kształtowanie więzi 

uczniów z nauczycielami, 

2) rozwijania społecznie przyjętych i akceptowalnych zasad współdziałania uczniów, 

wzajemnego wspierania się i rozwijania inicjatyw na rzecz szkoły i środowiska, 

3) kształtowanie umiejętności wspólnego działania, rozbudzania wrażliwości 

na problemy środowiska, 

4) uczestniczenie w formach samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów. 

 

5. Do zadań Samorządu uczniowskiego należą między innymi: 

1) reprezentowanie uczniów przed organami szkoły, przedstawianie organom szkoły 

opinii i potrzeb uczniów oraz pełnienie wobec tych organów roli rzecznika uczniów, 

2) sygnalizowanie dyrektorowi szkoły, nauczycielom lub opiekunowi samorządu 

sytuacji wymagających pomocy i wsparcia dla uczniów, którzy tego potrzebują, 

3) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań, 

naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, wypoczynku 

i rozrywki, oraz działań na rzecz promocji szkoły, 

4) organizowanie pomocy koleżeńskiej, 

5) rozstrzyganie sporów miedzy uczniami w zakresie określonym w regulaminie 

samorządu uczniowskiego, a także zapobieganie sytuacjom spornym, 

6) dbanie o sprzęt i mienie szkolne, 

7) dbanie o dobre imię i honor szkoły oraz kultywowanie tradycji szkolnych. 

 

6. Do uprawnień samorządu uczniowskiego należy: 

1) przedstawianie organom szkoły propozycji do planu pracy szkoły, wynikających 

z potrzeb i zainteresowań uczniów, 

2) wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów, 

3) udział w formułowaniu przepisów szkolnych dotyczących uczniów, 

4) prowadzenie radiowęzła szkolnego i innych, dopuszczonych w szkole powszechnych 

form informacyjnych, w celu powiadamiania uczniów o swojej działalności oraz 

o przebiegu życia szkoły, 

5) wnioskowanie i współdecydowanie o przyznawaniu uczniom stypendiów lub innych 

form pomocy w przypadkach losowych, 

6) zgłaszanie uczniów do nagród i wyróżnień, 

7) wnioskowanie do dyrektora szkoły o powołanie nauczyciela-opiekuna samorządu 

uczniowskiego, 

8) inne, wynikające z regulaminu samorządu uczniowskiego. 

 

7. Władze samorządu uczniowskiego 

1) Przewodniczący 

2) Zastępca 

3) Członkowie (do 5 osób) 
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8. Organy szkoły wobec samorządu uczniowskiego mają następujące obowiązki: 

1) udzielania niezbędnej pomocy w przedsięwzięciach, które tego wymagają, 

2) udzielanie samorządowi uczniowskiemu niezbędnych informacji związanych z aktami 

prawnymi obowiązującymi w szkole i dokumentami, w oparciu o które funkcjonuje 

szkoła, 

3) zapewnienie niezbędnych warunków materialnych i organizacyjnych do prowadzenia 

działalności samorządu, 

4) korzystanie z opinii samorządu w sprawach szkoły, do wydawania których samorząd 

jest uprawniony, 

5) powoływanie nauczyciela-opiekuna samorządu uczniowskiego. 

 

9. Opiekun samorządu uczniowskiego ma następujące obowiązki: 

1) zapewnia pomoc, wsparcie i opiekę w realizacji zadań samorządu uczniowskiego, 

2) czuwa nad zapewnieniem niezbędnych warunków do organizacji i prowadzenia 

przedsięwzięć samorządu, 

3) współuczestniczy w formułowaniu opinii dotyczących spraw uczniowskich 

na potrzeby organów szkoły, 

4) inspiruje nauczycieli do współpracy z samorządem, 

5) uczestniczy w ocenie pracy samorządu dokonywanej przez organy szkoły, 

6) pełni role rzecznika praw ucznia w przypadku, kiedy w szkole nie powołano 

nauczyciela-rzecznika praw ucznia. 

10. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treściami, celami 

i stawianymi wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

 

11. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

12. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć 

edukacyjnych. 

13. Działalność uczniów niepełnoletnich z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga 

zgody rodziców. 

14. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:  

1) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce, 

2) świadczyć pomoc na rzecz środowiska lokalnego, 

3) prowadzić pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna akcje charytatywne, 

4) włączać się w okolicznościowe akcje charytatywne organizowane w szkole, 

5) uczestniczyć w innych działaniach o charakterze wolontariatu, wynikających 

z doraźnych potrzeb. 

15. Zamiar przeprowadzenia akcji o charakterze wolontariatu na terenie szkoły musi być 

zgłoszony w formie pisemnej dyrektorowi szkoły, a podjęcie tych akcji wymaga uzyskania 

zgody dyrektora szkoły.  
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16. Uczeń, który jest zagrożony ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem, nie może 

pełnić w szkole obowiązków wolontariusza. 

 

Rozdział 7 

Rada rodziców 
§ 11 

 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (i prawnych opiekunów) 

uczniów. 

2. Celem działania rady rodziców jest: 

1) współpraca z pozostałymi organami szkoły, 

2) doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki we współpracy 

z pozostałymi organami szkoły, 

3) zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacja 

nauczania i wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców, 

4) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o funkcjach wychowawczo-opiekuńczych 

szkoły i rodziny, 

5) inspirowanie rodziców do czynnego udziału w życiu szkoły, 

6) tworzenie właściwego klimatu współpracy z pozostałymi organami szkoły, organem 

prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

3. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców (i prawnych opiekunów) uczniów danego 

oddziału. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli 

rad oddziałowych, do rady rodziców, 

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 

 

6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 
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Rozdział 8 

Zasady współpracy między organami szkoły 

oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi 
§ 12 

 

1. Organy szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im 

kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz 

nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. 

2. Organy szkoły współpracują ze sobą, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 

kompetencje oraz zasadę wzajemnej współpracy. 

3. W zebraniach poszczególnych organów mogą uczestniczyć przedstawiciele pozostałych 

organów szkoły w charakterze obserwatorów, o ile zostaną zaproszeni lub na własna 

prośbę. 

4. Organy szkoły są zobowiązane do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, na prośbę 

pozostałych organów. 

5. Do rozstrzygania sporów między organami dyrektor szkoły powołuje komisję. 

6. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu. 

7. Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni. 

8. Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło co 

najmniej 2/3 członków. 

 
Rozdział 9 

Organizacja szkoły 
§ 13 

 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy prawa oświatowego. 

2. Termin zakończenia pierwszego półrocza określa dyrektor szkoły w kalendarzu szkoły, 

który stanowi część planu pracy na dany rok szkolny, uchwalanego przez radę 

pedagogiczną. 

3. Dnia wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wyznacza dyrektor szkoły, zgodnie z 

potrzebami szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może być wydłużona do 60 minut przy zachowaniu 

ogólnego tygodniowego czasu zajęć. 

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

arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania. Zasady sporządzania arkusza organizacji oraz jego niezbędne 

elementy określają odrębne przepisy. 
 

Rozdział 10 

Stanowiska kierownicze w szkole 
§ 14 

 

1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Zadania wicedyrektora: 

1) zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, wykonujące wszystkie jego 

obowiązki, 

2) organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze w powierzonym przez 

dyrektora obszarze, 

3) współpracuje przy opracowaniu arkusza organizacji szkoły, 

4) współpracuje przy ustalaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych, 
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5) współorganizuje szkolenia dla nauczycieli i uczniów w wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły zakresie, 

6) określa faktyczny stopień realizacji programu zajęć edukacyjnych i osiągniętych 

efektów kształcenia, 

7) nadzoruje realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców klas, 

8) uczestniczy w rozwiazywaniu problemów, 

9) współpracuje z pedagogiem szkolnym, 

10) kontroluje dokumentację prowadzona przez nauczycieli w zakresie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, 

11) wykonuje na polecenie dyrektora szkoły prace związane z planowaniem 

i przygotowaniem egzaminów zawodowych, 

12) organizuje na polecenie dyrektora szkoły doraźne zastępstwa w przypadku 

nieobecności nauczycieli, 

13) współpracuje z zespołami przedmiotowymi, 

14) współpracuje z pracodawcami w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu, 

15) udziela w szkole w ramach stałych dyżurów w szkole informacji i porad dla rodziców 

i uczniów 

16) wykonuje zadania zlecone doraźnie przez dyrektora szkoły. 

 

§ 15 
 

1. W szkole utworzone jest stanowisko kierownika warsztatów szkolnych. 

2. Zadania kierownika warsztatów szkolnych: 

1) planuje i organizuje praktyczną naukę zawodu, 

2) współpracuje przy opracowaniu arkusza organizacji szkoły w zakresie organizacji 

zajęć praktycznej nauki zawodu, 

3) współpracuje przy ustalaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych w zakresie 

praktycznej nauki zawodu, 

4) współorganizuje szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie praktycznej nauki 

zawodu, 

5) określa faktyczny stopień realizacji programu zajęć praktycznej nauki zawodu, 

6) nadzoruje realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych i socjalno-bytowych 

w ramach praktycznej nauki zawodu, 

7) kontroluje dokumentację uczniów związana z praktyczną nauką zawodu, 

8) nadzoruje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli regulaminów pracowni 

i przestrzegania zasad bhp podczas zajęć praktycznej nauki zawodu, 

9) inicjuje i podtrzymuje kontakty z producentami i wytwórcami, 

10) zapewnia stały przepływ informacji między nauczycielami praktycznej nauki zawodu, 

a wicedyrektorem i dyrektorem szkoły, 

11) wykonuje na polecenie dyrektora szkoły prace związane z planowaniem 

i przygotowaniem egzaminów zawodowych, 

12) nadzoruje przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych, 

13) uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji egzaminów zawodowych, 

14) współpracuje ze szkolnymi zespołami przedmiotowymi, zajmującymi się teoretyczna 

strona przygotowania zawodowego uczniów, 

15) formułuje wnioski dotyczące usprawniania organizacji kształcenia zawodowego, 

16) udziela w szkole w ramach stałych dyżurów w szkole informacji i porad dla rodziców 

i uczniów, 

17) współpracuje z innymi nauczycielami w szkole, w tym szczególnie z wychowawcami 

klas. 
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Rozdział 10 

Rozdział 11 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 
§ 16 

 

1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych kształcenia w poszczególnych zawodach mogą być organizowane 

w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.  

2. Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów na podstawie odrębnych 

przepisów.  

3. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców na podstawie:  

1) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły 

a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, 

2) w warsztatach szkolnych, których cele, zadania i zasady organizacji określone 

są w części VII. 

4. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez 

nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, 

a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego 

systemu kształcenia - również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy 

i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Organizacja zajęć 

praktycznych organizowanych dla uczniów szkoły w formie kształcenia dualnego opisane 

jest w części X. 

5. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

6. W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego zawodu, zajęcia praktyczne odbywane 

u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia mogą być organizowane także 

w okresie ferii letnich. 

7. Szkoła prowadzi Kwalifikacyjne Kursy zawodowe, na które mogą uczęszczać pełnoletni 

słuchacze szkoły, na warunkach określonych w części IX. 

 

Rozdział 12 

Szkolne zasady oceniania uczniów 
§ 17 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

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

5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
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3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

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

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego 

szczególnych uzdolnieniach. 

 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 

4. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

3) sposobie i trybie przekazywania rodzicom informacji o ocenach uczniów. 

 

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, nauczyciele i wychowawcy przekazują: 

 

1) uczniom – na zajęciach edukacyjnych i godzinach wychowawczych w pierwszym 

tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego oraz dokumentują to zapisem w dzienniku 

lekcyjnym, 

2) rodzicom (prawnym opiekunom) – na klasowych zebraniach zorganizowanych 

najpóźniej do 30 września danego roku oraz dokumentują to zapisem w dzienniku 

lekcyjnym. 

6. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 1, dostosowuje się 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia przez 

wychowawców klas podczas indywidualnych spotkań.  

8. Zapisy w dzienniku elektronicznym są oficjalnym sposobem dokumentowania postępów 

w nauce uczniów szkoły.  

9. Przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o ocenach i zagrożeniach 

uczniów ocenami niedostatecznymi odbywa się poprzez obowiązujący w szkole dziennik 

elektroniczny (w zintegrowanym systemie oświaty radomskiej) oraz na zebraniach 

z rodzicami i dniach otwartych szkoły. 
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10. W szczególnych przypadkach, wymagających bezpośredniego kontaktu, wychowawca 

klasy może wysłać do rodzica pocztą pisemne wezwanie do szkoły, w formie – 

za potwierdzeniem odbioru. 

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

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

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

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

13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 9, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

14. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) otrzymują do wglądu według następujących zasad: 

1) uczeń – na zajęciach edukacyjnych, 

2) rodzice (prawni opiekunowie) – na zebraniu klasowym lub w czasie indywidualnych 

spotkań z nauczycielem. 

3) ocenioną pracę uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może sobie sfotografować. 

 

15. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące oraz klasyfikacyjne: śródroczne, 

roczne i końcowe.  

 

Rozdział 13 

Oceny z zajęć edukacyjnych 
§ 18 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

2. W przypadku nauczania przez kilku nauczycieli tego samego przedmiotu lub modułu, 

klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną ustalają nauczyciele wspólnie. W tym celu winni 

oni przed rozpoczęciem zajęć, uzgodnić ze sobą wagę poszczególnych ocen cząstkowych 

z zakresu przedmiotu lub modułu. Ocena ostateczna powinna wynikać z ocen 

cząstkowych, w sposób określony w systemie oceniania z przedmiotu lub modułu. 

3. Oceny bieżące oraz roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

ustala się w stopniach według następującej skali:  

 

1) stopień celujący – 6, 

2) stopień bardzo dobry – 5, 

3) stopień dobry – 4, 

4) stopień dostateczny – 3, 

5) stopień dopuszczający – 2, 

6) stopień niedostateczny – 1. 

 

4. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5. 

Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6. 

5. W celu informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach ich dzieci 

(podopiecznych) w szkole, ustala się możliwość dokonywania przez nauczycieli, oprócz ocen 

w skali MEN, zapisów w dzienniku elektronicznym za pomocą symboli, oznaczając 

nieprzygotowanie ucznia, jego nieobecność lub brak zadania. 
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1) Nieobecność ucznia na zajęciach, gdzie podlegają ocenianiu różnorodne formy 

aktywności, oznaczana jest w dzienniku elektronicznym symbolem „nb” (nieobecny), 

2) Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji, podczas sprawdzania nieobecności 

nieprzygotowanie, w liczbie określonej w systemie oceniania przedmiotowego, lecz nie 

więcej, niż 2 razy w ciągu półrocza. Fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku 

elektronicznym symbolem „np.” (nieprzygotowanie), 

3) Brak zadania (brak pracy domowej), wynikający z ważnych przyczyn, nauczyciel może 

zaznaczyć w dzienniku elektronicznym symbolem „bz” (brak zadania), 

4) Zastosowanie wymienionych symboli nie jest wliczane do średniej, wyliczanej przez 

system dziennika elektronicznego, 

5) Wpisów tych symboli nie należy usuwać, ani zmieniać, 

6) Fakt nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, nieprzygotowanie 

do zajęć, brak zadań, zwłaszcza powtarzający się nagminnie, nauczyciel bierze pod 

uwagę podczas ustalania oceny śródrocznej (rocznej). 

 

§ 19 
 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania uczniów: 

 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 

program nauczania danej klasy, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów 

na szczeblu wojewódzkim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

Uwaga: 

Na sprawdzian nauczyciel przygotowuje dodatkowe zadanie wymagające od ucznia 

wykazania się wiadomościami i umiejętnościami na ocenę w stopniu celującym. Uczeń 

może otrzymać ocenę celującą tylko w przypadku, kiedy przystąpi do sprawdzianu 

na ocenę bardzo dobrą i tę ocenę uzyska. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który nie tylko zna i rozumie program 

nauczania, ale potrafi analizować, interpretować i syntetyzować podane zagadnienia, 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, potrafi samodzielnie 

przygotować i wygłosić referat, opracowując materiał objęty programem nauczania, 

wykorzystując w tym celu różne źródła informacji, 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności średnio 

trudne do opanowania, zna i rozumie materiał nauczania, a opanowane umiejętności 

stosuje w innych, przykładowych sytuacjach, samodzielnie rozwiązuje typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne, potrafi wykonać samodzielne notatki w różnej 

formie, przygotować krótki referat wymagający streszczenia podanego materiału, 

korzysta z podstawowych źródeł informacji (biblioteka, media), 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który posiada taki zasób wiadomości 

i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, są pewne naukowo, 

użyteczne w życiu codziennym i konieczne do dalszej nauki, wykazuje się elementarną 

wiedzą z danego przedmiotu nauczania, rozumie ją, nauczane treści tłumaczy 

„własnymi słowami”, streszcza drobne partie materiału lub przedstawia je w postaci 

planu, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności, potrafi korzystać z biblioteki szkolnej i podstawowych słowników 

i leksykonów, 
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5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada zasób najprostszych 

(elementarnych) wiadomości i umiejętności, które umożliwiają mu świadome 

korzystanie z lekcji oraz dają szansę na osiągnięcie wyższych wymagań w przyszłości, 

zna podstawową terminologię z danego przedmiotu nauczania, rozwiązuje zadania 

teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował minimalnych 

wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, co uniemożliwia 

mu zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu w klasie programowo wyższej, nie jest 

w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności, nie prowadzi 

systematycznie zeszytu przedmiotowego, nie rozumie i nie potrafi korzystać 

z podręcznika. 

Szczegółowe zasady oceniania z przedmiotów/modułów są określane przez Zespoły 

Przedmiotowe i podawane do wiadomości uczniów oraz ich rodziców na stronie szkoły lub 

bezpośrednio na zajęciach lub zebraniach z rodzicami.  

 

 

§ 20 
 

1. Ocenianiu bieżącemu podlegają: 

 

1) odpowiedzi ustne, 

2) sprawdziany pisemne, 

3) prace domowe, 

4) aktywność na lekcji, 

5) zeszyty ucznia, 

6) dodatkowe prace wynikające z realizowanego tematu. 

 

2. Nauczyciel informuje uczniów o liczbie sprawdzianów pisemnych w półroczu 

i przewidywanym terminie ich realizacji oraz o zakresie materiału, przykładowych 

zadaniach i poleceniach. Każda praca pisemna powinna być poprawiona przez nauczyciela 

w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie. 

3. Liczba sprawdzianów w tygodniu z przedmiotów kształcenia ogólnego i teoretycznego 

kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, powinna uwzględniać liczbę dni 

przeznaczonych w tygodniu na naukę tych przedmiotów.  

4. Dopuszcza się dwa sprawdziany w ciągu jednego tygodnia nauki.  

5. Zakres poszczególnych formy aktywności uczniów podlegających ocenie określony jest 

w zasadach oceniania przedmiotowego poszczególnych zespołów przedmiotowych, przy 

czym, sprawdzian dotyczy największej partii materiału. 
 

Rozdział 14 

Ocena zachowania 
§ 21 

 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
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6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

4. Przyjmuje się następujące ustalenia odnośnie stroju ucznia, wymaganego na terenie szkoły: 

1) strój galowy na uroczystości szkolne – rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

egzaminy, święto szkoły (ślubowanie uczniów klas pierwszych), święto KEN i inne 

ważne uroczystości szkolne:  

 dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica lub spodnie, sukienka,  

 chłopcy: biała koszula, garnitur lub długie ciemne spodnie, 

2) strój codzienny (podstawowy): 

 ubrania bez: wulgarnych nadruków, promujących używki, rasistowskich 

haseł, nadruków obrażających uczucia religijne, 

 nie są strojem szkolnym koszulki na wąskich ramiączkach (w przypadku 

dziewcząt i chłopców) oraz kolorowe szorty plażowe, 

 obuwie – zgodne z zarządzeniem dyrektora szkoły, 

 odzież wierzchnią i obuwie, uczniowie obowiązani są pozostawiać w szatni 

na czas lekcji.  

5. Wymagania związane z ocenianiem zachowania ucznia 

1) zachowaniem wyjściowym jest zachowanie dobre, 

2) jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to może uzyskać najwyżej ocenę 

poprawną, 

3) ocenę zachowania należy ustalać biorąc pod uwagę przykłady zachowań zawarte w 

tabeli 1.  
 

 

 

tabela 1 

Obszary zachowań Przykłady zachowań 

pozytywnych 

Przykłady zachowań 

negatywnych 

1. Kultura osobista 

i kultura języka; 

dbałość o piękno 

mowy ojczystej 

 wysoka kultura osobista, 

 właściwy strój (ubiór 

odpowiedni dostosowany do 

okoliczności), 

 dbanie o higienę i schludny 

wygląd. 

 

 aroganckie odzywanie się do 

nauczyciela, pracownika 

szkoły lub innych uczniów, 

 używanie telefonów 

komórkowych, 

niedozwolonych urządzeń 

telekomunikacyjnych podczas 

lekcji, 

 wygląd sprzeczny z 

postanowieniem statutu szkoły 

2. Wywiązywanie 

się z obowiązków 

ucznia 

 efektywne pełnienie funkcji w 

klasie i szkole, 

 okolicznościowe 

reprezentowanie szkoły na 

zewnątrz, 

 praca na rzecz szkoły, 

 brak identyfikatora, 

 nieokazanie identyfikatora na 

polecenie pracownika szkoły, 

 niszczenie mienia szkoły, 

 przeszkadzanie podczas lekcji,  
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 (gazetka szkolna, wolontariat, 

radiowęzeł, imprezy szkolne i 

akademie), 

 udział w konkursach 

szkolnych, 

 udział w konkursach 

międzyszkolnych,  

 udział w konkursach 

ogólnopolskich, 

 udział w zawodach sportowych 

międzyszkolnych,  

 udział w zawodach sportowych 

ogólnopolskich.  

 nie wypełnianie obowiązków 

dyżurnego,  

 brak obuwia na zmianę, 

 sfałszowanie podpisu, 

zwolnienia, udowodnione 

kłamstwa, oszustwa  

 

3. Frekwencja  wszystkie nieobecności 

usprawiedliwione, 

potwierdzone przez rodziców 

(w formie uzgodnionej w 

szkole)  

 ucieczka z lekcji,  

 ciągłe wagary, 

 wielokrotne spóźnianie się. 

4. Palenie 

papierosów  

i używanie 

środków 

psychoaktywnych   

  palenie papierosów na terenie 

szkoły i przed szkołą,  

 przebywanie ta terenie szkoły 

pod wpływem alkoholu, 

narkotyków, 

 rozprowadzanie i posiadanie 

narkotyków. 

5. Stosunek do 

nauczycieli  

i pracowników 

szkoły; 

okazywanie 

szacunku innym 

osobom. 

 współpraca z nauczycielami 

np. wykonywanie 

dodatkowych zadań. 

 

 niewykonywanie poleceń 

nauczyciela, 

 używanie niewłaściwych słów 

w stosunku do nauczycieli i 

pracowników szkoły,  

 groźby, szantaże wobec 

nauczyciela.  

6. Stosunek do 

kolegów ; 

dbałość o 

bezpieczeństwo i 

zdrowie własne 

oraz innych 

osób; 

postępowanie 

zgodne z dobrem 

społeczności 

szkolnej. 

 pomoc koleżeńska w nauce, 

 zachowania prospołeczne. 

 kradzieże, znęcanie się, 

wymuszanie, zastraszanie, 

prowokowanie kolegów do 

złych uczynków, bójka, 

 niszczenie rzeczy innych osób. 

7. Inne; ; dbałość o 

honor i tradycje 

szkoły 

 działanie w organizacjach 

pozaszkolnych np.: ZHP, 

wolontariat, Parlament 

młodzieży, reprezentowanie 

szkoły na zewnątrz. 

 

 zachowania wymagające 

interwencji policji lub straży 

miejskiej 

 
 



90 
 

Rozdział 15 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

§ 22 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej z przedmiotu nauczyciel bierze pod uwagę 

informacje zapisane w dzienniku elektronicznym w postaci symboli „np.” 

(nieprzygotowanie), „nb” (nieobecność) oraz „bz” (brak zadania) oraz to, czy oceny były 

przez ucznia poprawiane, czy uzyskiwane na pierwszych sprawdzianach. 

5. Na dwa tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym 

rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy informują ustnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.  

6. Na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są zobowiązani poinformować w formie pisemnej o zagrożeniu oceną 

niedostateczną oraz nagannej ocenie zachowania ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów). 

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku, albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia. 

8. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

9. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgoda rady pedagogicznej. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

12. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn usprawiedliwionych 

w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem, 

określonym w odrębnych przepisach prawa oświatowego. 

14. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające mu uzupełnienie 

programu nauczania i uzyskanie oceny klasyfikacyjnej. 

15. Forma, sposób przeprowadzania, skład komisji i dokumentowanie egzaminu 

klasyfikacyjnego, są określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego.  

16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał z jednych lub dwóch zajęć 

edukacyjnych ocenę niedostateczną zdaje egzamin poprawkowy. 

17. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego z przyczyn usprawiedliwionych w 

ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później jednak, niż do końca września. 
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18. Ocena roczna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem, określonym w odrębnych przepisach prawa oświatowego. 

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

programowo wyższej, lub nie kończy szkoły. 

20. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego do 

klasy programowo wyższej, pod warunkiem, że zajęcia, z których nie zdał egzaminu 

poprawkowego będą kontynuowane w klasie programowo wyższej. 

21. Forma, sposób przeprowadzania, skład komisji i dokumentowanie egzaminu 

poprawkowego, są określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego.  

 

Rozdział 16 

Warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 
§ 23 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) przed klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej mogą zwrócić się do dyrektora z pisemnym i umotywowanym wnioskiem 

o podwyższenie przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania. 

2. Dla uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych dyrektor szkoły powołuje komisję w celu przeprowadzenia egzaminu 

sprawdzającego.  

3. W skład komisji wchodzą: 

 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

4. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Komisja, o której mowa w ust. 2, ustala ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. 

6. Wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej zachowania dyrektor 

szkoły przedstawia na zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

7. Rada pedagogiczna po wysłuchaniu opinii wychowawcy klasy może zdecydować 

o podwyższeniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

 

Rozdział 17 

Formy pomocy uczniom oraz organizacja i formy współdziałania szkoły 

z rodzicami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie 

nauczania, profilaktyki i wychowania 
§ 24 

 

1. Szkoła udziela pomocy uczniom z niepełnosprawnościami, uczniom pochodzącym 

z rodzin o złej sytuacji materialnej. 

2. Formą pomocy uczniom jest w szczególności organizacja zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych,  

3. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności poprzez 

uzyskiwanie pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych 

stron uczniów. Działanie poradni ma na celu wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej 

funkcji szkoły.  
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4. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami), przekazując im 

informacje dotyczące nauczania i wychowania. 

5. Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) według 

ustalonego wcześniej planu oraz spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba. 

6. Sposób, zakres i formy funkcjonowania w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

zawiera część XI i XII. 

 

 

 

 

 

Rozdział 18 

Biblioteka szkolna 
§ 25 

1. W szkole działa biblioteka według przyjętego w szkole regulaminu biblioteki. 

2. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich typów szkół, nauczyciele oraz 

pracownicy szkoły. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące biblioteki znajdują się w części XV i są one 

obowiązujące dla statutu Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

 

Rozdział 19 

Zadania, prawa i obowiązki nauczyciela 
§ 26 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek 

zespołu. 

4. Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma 

prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

 

§ 27 

 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci, 

2) wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób, 

3) jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy, 

4) rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego, 

5) wynagrodzenia za swoją pracę, 

6) urlopu wypoczynkowego. 

 

§ 28 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 
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3) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka, 

4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 

i światopoglądów, 

5) traktować uczniów z szacunkiem, 

6) dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim, 

7) planować swoją pracę zgodnie z podstawą programową określoną w odrębnych 

przepisach, 

8) pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, 

9) wykorzystywać w pracy z uczniami różnorodne metody nauczania. 

 

Rozdział 20 

Zadania wychowawcy 
§ 29 

 

1. Wychowawca opiekuje się oddziałem. 

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

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

 

1) stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia, 

2) przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym, 

3) sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem, 

4) rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału. 

 

5. Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracę z nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym, rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. Wychowawca: 

 

1) informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o wymaganiach edukacyjnych na 

dany rok szkolny i postępach ucznia w nauce, 

2) w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) w celu rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia lub 

ustalenia formy pomocy w nauce, 

3) rozwija zainteresowania ucznia, 

 

7. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności: 

 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, 

2) prowadzi arkusze ocen, 

3) wypisuje świadectwa, 

4) wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły. 

 

8. Dopuszcza się zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń, 

co do jego pracy. 
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Rozdział 21 

Pracownicy niepedagogiczni 
§ 30 

 

1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników 

niepedagogicznych. 

2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 

 

 

 

Rozdział 22 

Prawa i obowiązki uczniów 
§ 31 

1. Prawo do informacji: 

1) uczeń ma prawo do wiedzy o swoich prawach, w tym prawach ucznia, postanowieniach 

statutu szkoły, 

2) uczeń ma prawo do dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole 

(prasa, Internet), 

3) uczeń ma prawo do informacji o podjętych wobec niego decyzjach, 

4) uczeń ma prawo do zapoznania się z programem nauczania, 

5) uczeń ma prawo do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania, 

6) uczeń ma prawo do znajomości swoich ocen i ich uzasadnienia, 

 

2. Prawo do nauki: 

1) uczeń ma prawo do rozwijania zainteresowań i umiejętności, 

2) uczeń ma prawo do korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się 

do konkursów i olimpiad przedmiotowych, 

3) uczeń ma prawo do korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, 

sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki, 

 

3. Prawo do wolności religii lub przekonań: 

1) uczeń ma prawo do wolności religii lub przekonań, 

 

4. Prawo do wolności słowa: 

3) uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi, przedstawiania stanowiska we własnych 

sprawach, a także w sprawach innych uczniów, 

4) uczeń ma prawo do wypowiadania poglądów i opinii, o ile nie narusza dobra innych 

osób, 

 

5. Prawo do ochrony przed przemocą, ochrony prywatności i ochrony zdrowia:  

1) uczeń ma prawo do opieki podczas pobytu w szkole, 

2) uczeń ma prawo do ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

3) uczeń ma prawo do poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony 

prywatności, w tym ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania 

sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej, 

4) uczeń ma prawo do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 

i zawodowego, 

 

6. Prawo do równego traktowania wobec prawa szkolnego: 

1) uczeń ma prawo do sprawiedliwej oceny wiedzy, 

2) uczeń ma prawo do sprawiedliwej oceny. 
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7. Prawo do swobodnego zrzeszania się: 

5) uczeń ma prawo należeć do stowarzyszeń i organizacji działających na terenie szkoły, 

6) uczeń ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach wolontariatu, 

 

8. Prawa proceduralne: 

2) uczeń ma prawo do odwoływania się od decyzji nauczyciela i dyrektora szkoły 

w trybie przewidzianym prawem oświatowym. 

 

9. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, 

a w szczególności: 

 

1) szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, 

bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych), 

2) przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach 

wandalizmu i przemocy w szkole, 

3) brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki 

wynikające z nieobecności, 

4) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni przedmiotowych, 

biblioteki, szatni, sali gimnastycznej), 

5) nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych, 

6) szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania, 

7) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych, niezwłocznie po powrocie 

do szkoły; termin i tryb usprawiedliwiania ustala wychowawca, 

8) dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój i obuwie zmienne. 

 

10. Uczeń nie może: 

 

1) używać w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających; 

skorzystanie z telefonu lub innego urządzenia niezbędnego w czasie zajęć, może 

nastąpić tylko na wyraźne polecenie lub za zgodą nauczyciela, 

2) przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, aby nie narażać się na ich 

zniszczenie lub utratę w przypadku złamania tego zakazu, szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności i nie pokrywa kosztów utraconych rzeczy,  

3) opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw. 

 

11. Skargę w przypadku naruszenia praw ucznia składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor 

ustosunkowuje się pisemnie do skargi w terminie 14 dni od jej otrzymania.  

12. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku przeniesienia go do innej 

szkoły przez kuratora oświaty. 

 

Rozdział 23 

Nagrody i kary 
§ 32 

 

1. Nagrody przydzielane są uczniom za rzetelną i wzorową pracę i naukę (średnia ocen, 

co najmniej 4,75 i ustalona przez radę pedagogiczną ocena zachowania) oraz osiągnięcia 

w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. 

2. Nagroda może być udzielona na wniosek wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, 

samorządu uczniowskiego lub klasowego. 

3. Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu, świadectwa z wyróżnieniem, 

wyróżnienia na stronie internetowej szkoły czy nagrody rzeczowej lub stypendium, 
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przyznawanego w ramach przydzielonych szkole środków finansowych przez organ 

prowadzący. 

4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej 

nagrody do dyrektora szkoły w terminie tygodnia od otrzymania nagrody. 

5. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, w terminie pięciu dni od ich 

otrzymania oraz informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie 

rozpatrzenia zastrzeżeń. 

 

§ 33 

 

1. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za: 

 

1) stosowanie przemocy wobec innych uczniów lub pracowników szkoły, 

2) dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego, 

3) dokonanie kradzieży, 

4) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, 

5) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli, innych uczniów, lub pracowników szkoły. 

 

2. O udzieleniu kary decyduje dyrektor szkoły. 

3. Kara może być udzielona w formie: 

 

1) upomnienia wychowawcy, 

2) upomnienia dyrektora szkoły, 

3) nagany, 

4) obniżenia oceny zachowania o jeden stopień, 

5) zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

6) zawieszenia w prawach ucznia. 

 

4. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

w przypadku: 

 

1) stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów, 

2) dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły, 

3) wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów. 

 

5. O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. 

6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od kary, o której mowa w 

ust. 3, do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wymierzenia kary. 

7. W celu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 6, dyrektor powołuje komisję 

składającą się z wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego. 

8. Komisja rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od powołania 

i wyraża opinię w sprawie. 

9. Na postawie opinii, o której mowa w ust. 8, dyrektor podejmuje decyzję o utrzymaniu kary 

lub jej zniesieniu. 

10. Pełnoletni uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w uzasadnionym przypadku 

decyzją dyrektora szkoły, na mocy uchwały rady pedagogicznej, popartej opinią 

samorządu uczniowskiego. 
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Rozdział 24 

Ceremoniał szkolny 
§ 34 

 

1. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne 

zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach 

państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych. 

2. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej 

do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny. 

3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione 

są one od charakteru uroczystości.  

4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który 

przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora 

scenariuszem. 

5. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, 

pokoju nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej. 

6. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach szkolnych związanych 

z obchodami świąt państwowych i uroczystościach ważnych dla tradycji szkoły. 

7. Uroczystościom szkolnym o charakterze ważnym dla tradycji i organizacji roku szkolnego 

towarzyszy sztandar szkoły. 

8. Uroczystości szkolne prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel. 

 

 

 

Rozdział 25 

Postanowienia końcowe 
§ 35 

 

13. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza 

Wielkiego 26-600 Radom, ul. Kościuszki 7 tel. 362-18-32  -000186447- NIP 948-105-27-

06 

14. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują 

odrębne przepisy. 

15. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, a w szczególności: arkusz 

organizacji szkoły, dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen, protokoły i uchwały rady 

pedagogicznej. 

16. Szkoła może posiadać monitoring wizyjny. 

17. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

18. Statut jest udostępniony w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 
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CZĘŚĆ V 

STATUT II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA 

DOROSŁYCH W RADOMIU 
 

Rozdział 1 

Ogólne informacje o szkole 
§ 1 

 
1. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomiu, ul. Kościuszki 7 jest szkołą 

publiczną dla dorosłych, zwaną w dalszej części statutu „szkołą”. 

2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 

w Radomiu, ul. Kościuszki 7. 

3. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 

w Radomiu, ul. Kościuszki 7, II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Ustalona nazwa 

jest używana w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej, a na pieczęciach i stemplach 

używana jest nazwa o treści „II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomiu, 

ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom”. 
4. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Kościuszki 7 w Radomiu. 
5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Radomia. 
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 
 

§ 2 
 

1. Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata. 
2. Szkoła kształci w formie zaocznej lub stacjonarnej. 
 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 
§ 3 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz świadectwa dojrzałości 

po zdaniu egzaminu maturalnego; 
2)  umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia; 
3)  kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad, 

stosownie do warunków szkoły i wieku słuchaczy; 

4) umożliwia rozwijanie zainteresowań słuchaczy i realizację indywidualnych 

programów nauczania; 
5)  sprawuje opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły. 

2. Szkoła wypełnia swoje cele i zadania, organizując edukację zgodnie z ramowym planem 

nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i w oparciu o programy nauczania 

uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego. 

 

§ 4 

 
1. Opiekę nad słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele, którzy ponoszą 

odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział 3 

Organy szkoły 
§ 5 

 
1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor; 
2) rada pedagogiczna; 
3) samorząd słuchaczy. 

2. Wymienione organy szkoły współpracują ze sobą na zasadach: 
1) demokratycznego, partnerskiego współdziałania; 

2) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji; 
3) wymiany bieżącej informacji o podejmowanych działaniach; 
4) rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły w granicach kompetencji 

określonych przepisami. 

 

§ 6 

 

1. Szkołą kieruje dyrektor, który: 
1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli; 
2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą; 
3) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły; 
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 
7) dba o powierzone mienie; 
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole pracowników 

i decyduje w sprawach: 
1) zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły; 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych; 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska 
wicedyrektorów (jeśli szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów) oraz inne stanowiska 
kierownicze. 

§ 7 

 

1. Radę Pedagogiczną szkoły tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy 

pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar czasu 

pracy. 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

3. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są zgodnie z planem pracy szkoły 

oraz w miarę bieżących potrzeb. 

5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, 

organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 

członków rady pedagogicznej. 

6. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, 

co najmniej 1/2 członków rady. 
7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
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8. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do przestrzegania zasad tajemnicy 

służbowej, w tym nieujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste 

słuchaczy, pracowników lub innych osób. 
9. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole; 
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia słuchacza z listy słuchaczy. 

11. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należą w szczególności: 
1) organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć; 
2) projekt planu finansowego szkoły; 
3) wnioski dyrektora o nadanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

 

§ 8 

 

1. W szkole działa samorząd słuchaczy, zwany dalej „samorządem”. 
2. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin, uchwalony przez 

ogół słuchaczy szkoły. 
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem. 
5. Samorząd słuchaczy może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

we wszystkich sprawach szkoły. 

 

§ 9 

 

1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji określonych przepisami prawa. 

2. Organy szkoły są zobowiązane do poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach 

konfliktowych w ramach swoich kompetencji i rozwiązywania ich wewnątrz szkoły. 

3. Spory pomiędzy organami rozstrzyga na ich wniosek dyrektor szkoły, a w przypadku, gdy 

stroną sporu jest dyrektor, spór ten rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny w zależności od zakresu kompetencji określonych przepisami 

prawa. 

 

Rozdział 4 

Organizacja szkoły 
§ 10 

 
1. Nauka w szkole trwa 3 lata - 6 semestrów. 
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają obowiązujące przepisy zawarte 

w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej. 

3. Zajęcia ze słuchaczami w szkole kształcącej w formie stacjonarnej odbywają się przez 

trzy lub cztery dni w tygodniu. 
4. W szkole kształcącej w formie zaocznej: 

1) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach przez dwa 
dni; 

2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 

20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze; 

3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą 

- wprowadzająca do pracy w semestrze i drugą - przedegzaminacyjną. 
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§ 11 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Liczba słuchaczy w oddziale powinna wynosić co najmniej 24 osoby, chyba, że organ 

prowadzący wyrazi zgodę na prowadzenie oddziału z mniejszą liczbą słuchaczy. 

3. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej 

kształcenia ogólnego ustalonej dla liceum, są organizowane w oddziałach. 

4. Oddziały mogą być dzielone na grupy na zajęciach z przedmiotów i w sytuacjach, które 

określone są odrębnymi przepisami. 

 

§ 12 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie 

klasowolekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 

§ 13 

 

1. W ramach kształcenia ogólnego słuchacz realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w 

sprawie ramowych planów nauczania. 

 

§ 14 

 

1. Słuchacze szkoły korzystają z biblioteki szkolnej Zespołu szkół Budowlanych 

im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, ul. Kościuszki 7. 

2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą: rozwijaniu zainteresowań słuchaczy, 

kształtowaniu umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

wyrabianiu i pogłębianiu nawyku czytania i uczenia się. Podejmuje działania rozwijające 

wrażliwość kulturową i społeczną, doskonalące warsztat pracy nauczyciela, 

popularyzację wiedzy wśród słuchaczy. 

3. Organizacja biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza określona jest w dziale XV 

statutu i regulamin biblioteki szkolnej. 

 

§ 15 

 

1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły 

opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do 30 

kwietnia każdego roku. 
2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku. 
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych 

w szkole. 
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Rozdział 5 

Pracownicy szkoły 

§ 16 

 

1. Nauczycieli w szkole zatrudnia dyrektor. 
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli określają odrębne przepisy. 
3. Zatrudniani nauczyciele muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 

do prowadzonych zajęć edukacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Stan zatrudnienia w szkole określa arkusz organizacji szkoły. 
5. Zakres zadań nauczycieli obejmuje: 

1) odpowiedzialność za Życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy w trakcie zajęć; 
2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt; 
4) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

słuchaczy; 
5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej. 
6. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zapoznania słuchaczy z zakresem wymagań i zasadami oceniania na zajęciach; 
2) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym 

programem nauczania; 
3) bieżącego wypełniania dokumentacji pedagogicznej; 
4) systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejętności 

słuchaczy zgodnie z obowiązującym regulacjami dotyczącymi oceniania, 
klasyfikowania i promowania; 

5) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwał. 
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu 

kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów 

w zakresie rozszerzonym. 

8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - opiekun, do którego należą następujące zadania: 
1) inspirowanie i wspomaganie działań zespołu słuchaczy; 
2) podejmowanie działań zmierzających do wytwarzania właściwej atmosfery 

w oddziale; 
3) rozwiązywanie konfliktów powstałych w zespole słuchaczy oraz między słuchaczami 

a innymi członkami społeczności szkolnej; 
4) egzekwowanie przestrzegania przez słuchaczy statutu szkoły; 
5) analizowanie przyczyn niepowodzeń w nauce i podejmowanie środków zaradczych; 
6) rozliczanie słuchaczy z uczestnictwa w zajęciach; 
7) zapoznanie z obowiązującymi w szkole regulaminami; 
8) współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danym oddziale w zakresie 

koordynacji wymagań i ich indywidualizacji; 
9) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. 

9. Zasady zatrudniania pozostałych pracowników administracyjno-obsługowych, regulują 

odrębne przepisy, a ich zadania są określone w zakresach czynności. 

 

 

Rozdział 6 

Zasady rekrutacji słuchaczy 
§ 17 

 

1. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat lub ukończą 18 lat 

w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. 
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2. Do szkoły może być przyjęta osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu 

kształcenia związane z sytuacją Życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie 

utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla 

młodzieży. 

3. Do szkoły przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum lub ośmioletnią szkołę 

podstawową, 

4. Absolwenci trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, której ukończenie umożliwia 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy 

drugiej szkoły. 

 

Rozdział 7 

Prawa i obowiązki słuchaczy 
§ 18 

 

1. Słuchacz ma prawo do: 
1) wiedzy o przysługujących mu prawach; 
2) informacji o działalności szkoły; 
3) rozwijania zainteresowań i zdolności; 
4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; 
5) opieki wychowawczej, higienicznych warunków pobytu i nauki w szkole, 

zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej; 
6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 
7) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów  w nauce; 
8) pomocy w przypadku trudności w nauce; 
9) korzystania z pomieszczeń szkoły, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i 

technologii informacyjnej, dóbr kultury; 

10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole. 
2. W przypadku naruszania praw słuchacz może odwołać się do: 

1) opiekuna, gdy jego prawa narusza nauczyciel lub inny pracownik szkoły; 
2) dyrektora, gdy prawa narusza opiekun. 

3. Słuchacz ma obowiązek: 
1) przestrzegać wewnętrznego prawa obowiązującego w szkole; 
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i w życiu szkoły; 
3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły; 

4) odpowiadać za własne życie i zdrowie oraz rozwój; 
5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

4. Słuchacz może otrzymać nagrodę za: 
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów; 
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie; 
3) osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych; 
4) nienaganną frekwencję; 
5) działalność na rzecz szkoły. 
6) Rodzaje nagród: 
7) pochwała opiekuna wobec oddziału; 
8) pochwała dyrektora wobec oddziału lub wobec wszystkich słuchaczy szkoły; 
9) dyplom uznania; 
10) nagroda rzeczowa. 

5. W przypadku udowodnienia winy, słuchacz może otrzymać karę za: 
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1) nieprzestrzeganie obowiązków słuchacza; 
2) posiadanie, używanie i rozprowadzanie na terenie szkoły lub w czasie imprez 

organizowanych przez szkołę środków zmieniających świadomość; 

3) zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz 

kradzież mienia na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę; 
4) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkolnej. 

6. Słuchacz może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 
7. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej słuchacza. 
8. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie krótszy niż pół roku) 

na wniosek opiekuna lub samorządu słuchaczy. 
9. Rodzaje kar: 

1) upomnienie opiekuna; 
2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły; 
3) nagana z wpisem do dokumentacji szkolnej słuchacza. 

10. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia 

słuchacza z listy słuchaczy w przypadku: 

1) łamania postanowień ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości; 

2) wykroczenia zagrażającego życiu, zdrowiu innych członków społeczności szkolnej; 

3) zastraszania, wymuszania, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej oraz 

kradzieży mienia na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę. 
11. W przypadku otrzymania kary, słuchacz ma prawo odwołać się do: 

1) dyrektora szkoły gdy kara została udzielona przez opiekuna; 
2) nadzoru pedagogicznego, gdy kara została udzielona przez dyrektora szkoły. 

12. Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy przysługuje słuchaczowi prawo wniesienia 
odwołania w ciągu 2 tygodni do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem 
dyrektora szkoły 

 

Rozdział 8 

Bezpieczeństwo słuchaczy 
§ 19 

 

1. Bezpieczeństwo słuchaczy podczas pobytu w szkole zapewniane jest poprzez: 

1) dyżury nauczycieli na korytarzach i przy wejściu na teren szkoły w czasie wszystkich 

przerw między lekcjami; 

2) szkolenie pracowników pod  względem BHP i organizacji  wycieczek  szkolnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami postępowania 

w sytuacjach zagrożenia oraz w nagłych wypadkach; 

4) umieszczenie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni; 
5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych; 
6) dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa; 
7) zakup atestowanego sprzętu; 
8) zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

 

Rozdział 8 

Zasady oceniania słuchaczy 
§ 20 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych 

i realizowanych w szkole programów nauczania oraz sformułowaniu oceny. 
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2. Ocenianie słuchaczy ma na celu: 
1) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w tym zakresie; 

2) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; motywowanie 

słuchacza do dalszej pracy; 

3) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
3. Ocenianie słuchaczy obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

słuchaczy; 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w przyjętych formach 

oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających 

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunków ich 

poprawiania. 
4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz 
o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy. 

5. Oceny są jawne. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne słuchacz otrzymuje 

do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli. Na prośbę słuchacza nauczyciel 

ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

6. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

7. Dyrektor zwalnia słuchacza z zajęć z informatyki lub technologii informacyjnej 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

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

słuchacza z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony”. 

8. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

słuchacza z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu 

według skali określonej w statucie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych. 

9. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Roczna ocena 

kwalifikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły. 

10. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

w stopniach według następującej skali: 
1) stopień celujący - 6; 
2) stopień bardzo dobry - 5; 
3) stopień dobry - 4; 
4) stopień dostateczny - 3; 
5) stopień dopuszczający - 2; 
6) stopień niedostateczny - 1. 

11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, Że poziom 

osiągnięć edukacyjnych słuchacza uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości 

stwarza słuchaczowi szansę uzupełnienia braków. 

12. Słuchacz może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) 
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oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności słuchacza na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

13. Słuchacz nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. Rada pedagogiczna może również wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny na wniosek słuchacza nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się 

ze słuchaczem. 

14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki i technologii informacyjnej, który ma formę zadań praktycznych. 

15. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

16. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w ust. 10, ustala 

się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub 

ukończenia przez niego szkoły. 

17. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 

18. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej 

w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. 

19. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej 

dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał 

z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną 

z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, drugą pracę kontrolną. 

20. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej może 

być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych 

na obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał 

oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 
21. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, 
zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do 
końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

22. W szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej egzamin semestralny z języka 

polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. 

Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. 

23. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej może być zwolniony 

z części ustnej egzaminu semestralnego, o którym mowa w § 20 ust. 22, jeżeli z części 

pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę, co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru 

był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny 

uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. Zwolnienie to jest 

równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć 

edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części 

pisemnej egzaminu semestralnego. 

24. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej 

semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

25. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 

zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru 

wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, 

języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych 
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zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej. 

Przepisy szczegółowe, których nie reguluje wewnątrzszkolny system oceniania szkoły, 

zawiera stosowne rozporządzenie. 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 
§ 21 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 22 

 

1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady 

Pedagogicznej na wniosek każdego z działających w szkole organów. 
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CZĘŚĆ VI 

STATUT SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 
 

Rozdział 1 

Informacja o szkole 
§ 1 

 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w zapasach utworzona została na podstawie Uchwały nr 

555/98 Rady Miasta w Radomiu z dnia 29 stycznia 1998r oraz Zarządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12 lutego 1997r. w sprawie szczególnych zasad działania klas i szkół 

sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego ( Monitor Polski z 1997r. Nr 13 poz.107.). 

 

§ 2 

 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego – zwana w dalszej części statutu SMS, wchodzi w skład 

struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu  

 

§ 3 

 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. 

Kazimierza Wielkiego w Radomiu, który jest dyrektorem wszystkich typów szkół 

wchodzących w skład zespołu, 

2. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli przedmiotów 

ogólnokształcących, zawodowych i katechezy są nauczyciele poszczególnych typów 

szkół wchodzących w skład zespołu, 

3. kierowniku szkolenia sportowego – należy przez to rozumieć osobę powołaną przez 

dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych, której zakres obowiązków określony jest 

w dokumentach osobowych,  

4. trenerach – należy przez to rozumieć nauczycieli prowadzących szkolenie w zakresie 

zapasów, zatrudnionych w Szkole Mistrzostwa Sportowego, w Zespole Szkół 

Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, 

5. zawodnikach – należy przez to rozumieć zapaśników – uczniów jednego z typów szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 

w Radomiu. 

6. Szkole – należy przez to rozumieć typ szkoły zawodowej, której uczniem jest zawodnik, 

7. SMS – należy przez ten skrót rozumieć Szkołę Mistrzostwa Sportowego. 

 

§ 4 

 

1. Działalność bieżąca szkolenia sportowego i organizacyjnego oparta jest na aktualnych 

umowach zawartych pomiędzy: 

1) Ministerstwem Sportu w Warszawie, a Polskim Związkiem Zapaśniczym w Warszawie 

2) Urzędem Miasta Radomiu, a Polskim Związkiem Zapaśniczym w Warszawie 

3) Polskim Związkiem Zapaśniczym w Warszawie a Szkołą Mistrzostwa Sportowego 

w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu. 

 

§ 5. 

Zawarte umowy określają zakres działania poszczególnych instytucji i wysokość dotacji 

finansowanych dla SMS. 
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Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 
§ 6 

 

1. Celem SMS jest szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach w aspekcie 

uzyskanie mistrzostwa sportowego. 

1) Szkoła realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia 

ogólnego i zawodowego, właściwym dla klasy określonego typu. 

2) Obowiązkiem SMS jest stworzenie uczniom warunków umożliwiających godzenie 

zajęć sportowych z nauką poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych 

a w szczególności: 

a) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby zajęcia dydaktyczne były 

dostosowane do rozkładu zajęć sportowych. 

b) dążenie do maksymalnego opanowania utrwalania materiału programowego 

przez uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

c) organizowanie dla uczniów zgrupowań zimowych i letnich 

d) zabezpieczenie uczniom opieki lekarskiej  

e) organizacja zawodów sportowych  

3) Uczniom zamiejscowym SMS i szkoła powinna zabezpieczyć zakwaterowanie 

w Bursie oraz całodzienne wyżywienie a uczniom uczącym się w miejscu zamieszkania 

jeden pełnowartościowy posiłek dziennie.  

 

Rozdział 3 

Organy szkoły 
§ 7 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor 

2) Rada pedagogiczna 

 

Rozdział 4 

Nauczyciele 
§ 8 

 

1. Nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych i katechezy są nauczyciele 

poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu. 

2. Nauczycielami szkolenia sportowego są trenerzy zapasów w stylu klasycznym. 

3. Zadania  nauczycieli – trenerów: 

 

1) Poza zadaniami określonymi w statutach szkół,  których uczniami są zawodnicy SMS 

Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu, nauczyciele – trenerzy powinni: 

a) Prowadzić szkolenie na najwyższym poziomie sportowym  

b) Współpracować z: 

 Polskim Związkiem Zapaśniczym w Warszawie  

 Okręgowymi  Związkami  Sportowymi,  Klubami Sportowymi w Polsce 

i za granicą 

 Uczelniami Wychowania Fizycznego  

 Instytucjami i osobami wspierającymi działalność Szkoły  

c) Uczestniczyć w zgrupowaniach sportowych i zawodach sportowych  

d) Uczestniczyć w konsultacjach i kurskonferencjach szkoleniowych 

organizowanych dla podwyższenia kwalifikacji trenerskich  
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Rozdział 5 

Zawodnicy SMS 
§ 9 

 

1. Zawodnicy SMS są rekrutowani do szkoły na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 

3. Zawodnicy podlegają wewnętrznemu regulaminowi SMS i postanowieniom statutów 

poszczególnych typów szkół, których są uczniami. 

4. Regulamin naboru i selekcji jest załącznikiem do niniejszego statutu.  

 

 

Rozdział 6 

Ceremoniał  
§ 10 

 

1. Ceremoniał SMS jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne 

zachowanie się zawodników, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach 

państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach o szczególnym 

charakterze dla tej szkoły. 

2. Jednym z elementów ceremoniału jest ślubowanie zawodników na sztandar szkoły. 

3. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej 

do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny. 

4. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione 

są one od charakteru uroczystości. 

5. W szczególnych okolicznościach, wykonywany jest hymn państwowy, a uroczystościom 

towarzyszy sztandar szkoły. 

6. Za organizację i przebieg uroczystości podczas zawodów sportowych, odpowiadają władze 

SMS. 
 

Rozdział 7 

Zasady rekrutacji zawodników 
§ 10 

 

1. Zasady rekrutacji zawodników określone są w odrębnym regulaminie. 

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 
§ 11 

 

1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego posiada pieczęć o treści Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

przy Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu 26-600 Radom 

ul. Kościuszki 7 tel./fax 362-18-32 

2. Szkoła Mistrzostwa Sportowego prowadzi oddzielną dokumentację księgowo-finansową.  
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CZĘŚĆ OGÓLNA,  

W KTÓREJ ZNAJDĄ ODWOŁANIE  

WSZYSTKIE TYPY SZKÓŁ  

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH  

im. KAZIMIERZA WIELKIEGO 
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CZĘŚĆ VII 

WARSZTATY SZKOLNE 

 

Rozdział 1 

Informacje o warsztatach szkolnych 
§ 36 

 

1. Szkoła posiada warsztaty szkolne. 

2. Warsztaty szkolne realizują program praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych 

kierunków kształcenia. 

3. W warsztatach szkolnych odbywają zajęcia praktycznej nauki zawodu uczniowie 

wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu. 

4. W warsztatach szkolnych funkcjonują pracownie: 

1) betoniarsko-zbrojarska, 

2) brukarska, 

3) ciesielska, 

4) dekarska, 

5) stolarska,  

6) instalacyjna, 

7) malarsko-tapeciarska, 

8) montażu suchej zabudowy, 

9) murarsko-tynkarska, 

10) posadzkarska, 

11) w szkole istnieją możliwości zorganizowania innych pracowni warsztatowych, 

w zależności od pojawiających się potrzeb. 

 

5. Pracę warsztatów szkolnych koordynuje kierownik warsztatów, którego zadania są opisane 

w części II, III, IV. 

6. Dyrektor szkoły może powołać spośród nauczycieli praktycznej nauki zawodu lidera 

zespołu, którego zadaniem jest wspomaganie kierownika warsztatów szkolnych w zakresie 

organizacji różnorodnych przedsięwzięć związanych z kształceniem praktycznym, 

7. Za przygotowanie pracowni do zajęć i dbałość o zachowanie zasad bhp, odpowiadają 

nauczyciele przypisani do tych pracowni. 

8. Za przebieg zajęć w danej grupie odpowiedzialny jest nauczyciel zawodu. 

9. Uczniowie pracują na zajęciach w grupach lub indywidualnie, na stanowiskach wyłącznie 

pod opieką nauczyciela. 

10. Uczniowie mogą odbywać zajęcia w systemie zmianowym. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania warsztatów szkolnych 
§ 37 

1. Celem działalności warsztatów szkolnych jest  

1) nauczanie zawodu w stopniu umożliwiającym wykonywanie zadań zawodowych, 

2) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i praktycznych kompetencji zawodowych 

uczniów, 

3) przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, 

4) rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii budowlanych. 
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2. Zadaniem warsztatów szkolnych jest realizacja programu w poszczególnych zawodach, 

zgodnie z podstawą programową kształcenia w tych zawodach i obowiązującymi w szkole 

programami nauczania. 

3. Podczas realizacji zadań uczniowie osiągają wyznaczone efekty kształcenia i uzyskują 

różnorodne umiejętności zawodowe, między innymi:  

1) wykonywania zadań zawodowych dla danego zawodu,  

2) praktycznego zastosowania narzędzi i sprzętu do określonych zadań zawodowych, 

3) praktycznego zastosowania różnorodnych technologii i wykorzystania materiałów 

budowlanych, 

4) gospodarowania materiałami budowlanymi, 

5) przestrzegania norm podczas wykonywania zadań zawodowych w budownictwie, 

6) wykorzystania czasu pracy,  

7) przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych i ochrony środowiska, 

8) współpracy w grupie podczas wykonywania zadań zawodowych 

4. W warsztatach szkolnych może być organizowane kształcenie w formach pozaszkolnych, 

między innymi kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zasady organizowania i przeprowadzania 

KKZ opisane są w części IX. 

 

Rozdział 3 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 
§ 38 

 

1. Nauczycielami praktycznej nauki zawodu są członkami rady pedagogicznej szkoły. 

2. Nauczyciele zawodu wykonują swoje obowiązki zgodnie z otrzymanym na każdy rok 

szkolny przydziałem czynności.  

3. Obowiązki nauczyciela praktycznej nauki zawodu określone są w przydzielonym zakresie 

obowiązków, a w szczególności dotyczą:  

1) opracowania corocznie rozkładów realizacji efektów kształcenia,  

2) zweryfikowania przedmiotowego systemu oceniania w poszczególnych 

kwalifikacjach,  

3) starannego zaplanowania przebiegu zajęć, 

4) rozpoczynania i kończenia zajęć w wyznaczonym czasie,  

5) sprawdzenia stanu przygotowania narzędzi, pomocy dydaktycznych i zasobu 

materiałów,  

6) prowadzenia na bieżąco dokumentacji pedagogicznej,   

7) dbałości o przestrzeganie przez uczniów regulaminu pracowni i zasad bhp, 

8) sprawdzania odzieży roboczej ucznia i przygotowania do zajęć,  

9) udzielania wskazówek i wyjaśnień podczas instruktażu wstępnego i podczas zajęć,  

10) przydzielania uczniom zadań, 

11) obserwowania i kontrolowania pracy uczniów, przestrzegania norm czasu pracy, 

przepisów bhp i porządku w miejscu pracy,  

12) sprawdzania i oceniania pracy uczniów w czasie wykonywania zadań i dokonywanie 

oceny po ich zakończeniu, 

13) sprawdzania stanowisk pracy po zakończeniu zajęć i wdrażanie uczniów 

do przestrzegania, aby pozostawione były w należytym porządku i czystości,  

14) pełnienia dyżurów zgodnie z planem dyżurów.  

4. Nauczyciel odpowiedzialny jest za:  

1) przygotowanie wyposażenia stanowisk do zajęć,  

2) przygotowanie potrzebnych materiałów do wykonania zadań, 

3) udzielenie uczniom instruktażu wstępnego i stanowiskowego przed rozpoczęciem 

zajęć, 
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4) realizację procesu dydaktycznego zgodnie z podstawą programowa i programem 

nauczania, 

5) wykonywanie innych zajęć, doraźnie zleconych przez dyrektora szkoły lub kierownika 

warsztatów szkolnych. 

 

5. Obowiązki nauczyciela opiekuna klasy na warsztatach szkolnych:  

1) gromadzenie informacji od nauczycieli grup poszczególnych klas w sprawie 

frekwencji, ocen i zachowania uczniów, 

2) udzielanie w/w informacji  na prośbę wychowawców klas. 

 

6. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu nie może:  

1) pozostawiać grupy uczniów bez nadzoru, 

2) w przypadku konieczności opuszczenia pracowni musi poinformować o tym 

niezwłocznie kierownika warsztatów szkolnych, który zabezpiecza opiekę nad 

uczniami na czas nieobecności nauczyciela. 

 

Rozdział 4 

Organizacja warsztatów szkolnych 
§ 39 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji programu nauczania i z uwagi na bezpieczne 

wykonywanie zadań, uczniów danej klasy dzieli się na grupy o liczebności zatwierdzonej 

przez organ prowadzący szkołę. 

2. Praktyczna nauka zawodu może być realizowana poza warsztatami szkolnymi, 

u pracodawców, po spełnieniu warunków przewidzianych zapisami prawa oświatowego 

i zawarciu przez dyrektora szkoły stosownych umów z pracodawcami. 

3. Zasady takiej realizacji zajęć są zawarte w części II, III, IV. 

4. Godzina lekcyjna trwa 55 minut, lecz czas trwania zajęć może się kumulować w sposób 

dostosowany do technologicznych wymagań wykonywania zadań praktycznych. 

5. W takich przypadkach czas przeznaczony na przerwy miedzy zadaniami również jest 

kumulowany. 

 

Rozdział 5 

Prawa i obowiązki uczniów/słuchaczy na zajęciach praktycznej nauki zawodu 
(zamieszczone niżej zasady dotyczą również słuchaczy w przypadku KKZ) 

§ 40 

 

1. Uczeń/słuchacz ma prawo do:  

1) Uczestniczenia we właściwe organizowanym procesu kształcenia zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2) Poszanowania jego godności osobistej, indywidualnych przekonań i światopoglądu, 

3) Zagwarantowania bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 

4) Jawność kryteriów oceniania i ustalania ocen. 

 

2. Uczeń/słuchacz ma obowiązek:  

1) Dbać o wspólne dobro, ład, porządek i dobre imię szkoły. 

2) Systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia zgodnie z planem zajęć.  

3) Uczestniczyć w instruktażach szkoleniowych, w pełni wykorzystywać czas 

na zdobywanie wiedzy i opanowanie umiejętności zawodowych. 

4) Przystępować do zajęć w kompletnym ubraniu roboczym. 

5) Stosować środki ochrony osobistej, gdy zaistnieje taka konieczność. 

6) Przestrzegać obowiązujące przepisy bhp i p.poż. i ochrony środowiska,  
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7) Bez zgody nauczyciela nie wykonywać żadnych innych czynności poza tymi, które 

przewiduje wykonanie zadania lub ćwiczenia powierzonego przez nauczyciela. 

8) Nie uruchamiać samowolnie maszyn i urządzeń. 

9) Dbać o użytkowane narzędzia, sprzęt i maszyny. Narzędzia wypożyczane 

od nauczyciela należy zwracać w tym samym dniu. Uczniowi nie wolno narzędzi 

pożyczać kolegom. 

10) Zachować ład, czystość i porządek we wszystkich użytkowanych pomieszczeniach 

należących do warsztatów szkolnych. 

11) Zachować czujność i dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów, 

przestrzegać zasad higieny osobistej, stwarzać atmosferę życzliwości i koleżeństwa, 

przeciwdziałać przemocy, szanować poglądy i przekonania innych osób. 

12) Przebywać w czasie przewidzianym planem zajęć w warsztatach szkolnych i nie 

opuszczać ich samowolnie.  

13) Podporządkować się zarządzeniom i ustaleniom dyrektora i poleceniom nauczyciela. 

14) Zawsze posiadać ze sobą legitymację szkolną/identyfikator oraz zeszyt do praktycznej 

nauki zawodu.  

15) O każdym zauważonym przypadku, stwarzającym niebezpieczeństwo dla zdrowia lub 

życia, uczeń ma niezwłocznie powiadomić nauczyciela. 

16) W przypadku naruszenia dyscypliny uczeń ponosi odpowiedzialność zgodnie 

z zasadami zawartymi w statucie szkoły.  

 

3. Postanowienia szczególne 

1) każdorazowa nieobecność ucznia/słuchacza na zajęciach praktycznych powinna być 

niezwłocznie usprawiedliwiona u wychowawcy, 

2) forma usprawiedliwiania nieobecności jest określona w § 31 statutu każdej szkoły, 

wchodzącej w skład zespołu. 

3) uczeń zamiejscowy w przypadku udokumentowanych niedogodności komunikacyjnych 

może uzyskać zgodę na zmianę godzin rozpoczynania i kończenia zajęć w innej grupie 

4) pełnoletni uczeń/słuchacz lub rodzice ucznia niepełnoletniego ponoszą 

odpowiedzialność w przypadku celowego wyrządzenia przez ucznia/słuchacza 

jakichkolwiek szkód materialnych. Formę pokrycia szkody każdorazowo ustali 

dyrektor szkoły. 

 

Rozdział 6 

Gospodarka finansowa warsztatów szkolnych 
§ 41 

 

Warsztaty szkolne funkcjonują, jako pracownie praktycznej nauki zawodu, w których 

koszty prowadzenia procesu dydaktycznego pokrywane są z budżetu szkoły.  

  



116 
 

 

CZĘŚĆ VIII 

ORGANIZACJA PRACOWNI SZKOLNYCH 
 

Rozdział 1 

Informacje o salach dydaktycznych i pracowniach szkolnych 
§ 42 

 

1. W Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, uczniowie 

poszczególnych typów szkół korzystają z sal lekcyjnych, pracowni, laboratoriów, sal 

sportowych i warsztatów szkolnych. Szkoła posiada: 

1) sale lekcyjne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących: matematyki, geografii, 

historii, biologii, chemii, języka polskiego, języków obcych, 

2) sale do nauczania katechezy, 

3) pracownie do nauczania przedmiotów ogólnokształcących: matematyki, fizyki, 

4) pracownie do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych: budownictwa, 

drogownictwa, geodezji, instalacji sanitarnych, różnorodnych systemów 

wykończeniowych,  

5) pracownie do nauczania zawodów budowlanych, drogowych, geodezyjnych, ochrony 

środowiska w systemie modułowym, 

6) pracownie projektowe: projektowania AUTO CAD, kosztorysowania NORMA PRO, 

7) pracownie informatyczne z dostępem do Internetu, zabezpieczonego przed dostępem 

do treści niebezpiecznych, 

8) laboratoria: chemiczne, do nauki języków obcych, 

9) pracownie zawodowe warsztatów szkolnych, 

10) sala sportowa do szkolenia zapaśniczego, 

11) siłownie, 

12) hala sportowa dostępna dla uczniów szkoły oraz wykorzystywana do rozgrywek 

sportowych organizowanych przez Gminę Miasta Radomia. 

 

2. Szkoła dysponuje stanowiskami do przeprowadzania egzaminów zawodowych 

do wszystkich kwalifikacji w zawodach, w których odbywa się kształcenia. 

3. Wszystkie wyżej wymienione sale, pracownie, laboratoria i obiekty sportowe wyposażone 

są zgodnie ze standardami wyposażenia pracowni szkolnych. 

4. Ze wszystkich sal, pracowni, laboratoriów i obiektów sportowych, którymi dysponuje 

Zespół Szkół Budowlanych, korzystają uczniowie wszystkich typów szkół wchodzących 

w skład Zespołu. 

5. Szczegółowe organizacje pracowni szkolnych, zasady opieki i odpowiedzialności, 

korzystania z poszczególnych pracowni i zachowania zasad bezpieczeństwa określają 

regulaminy tych pracowni, funkcjonujące w zasobach dokumentów szkoły. 

6. Regulaminy korzystania z pracowni, umieszczone są w pracowniach w sposób dostępny 

i widoczny. 
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CZĘŚĆ IX 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 
 

Rozdział 1 

Informacje ogólne 
§ 37 

Podstawa prawna: 

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizuje się i prowadzi w oparciu o przepisy:  

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm.),  

2) rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego,  

3) rozporządzenia MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 

w zawodach,  

4) rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17 lutego 2012 r. pozycja 186 z pózn. zm.),  

5) rozporządzenia MEN z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 

244, poz. 1626).  

Rozdział 2 

Postanowienia ogólne 
§ 38 

 

1. W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczyna się w Zespole Szkół Budowlanych im. 

Kazimierza Wielkiego w Radomiu kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych. 

2. W Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu jest prowadzone 

kształcenie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. 

3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania 

uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej 

kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs będący pozaszkolną formą 

kształcenia ustawicznego, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową 

kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia 

przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej 

kwalifikacji.  

4. Szkoła może organizować i prowadzić KKZ z własnej inicjatywy lub na zlecenie urzędu 

pracy, zakładów pracy, organizacji społecznych oraz innych podmiotów. 

5. Decyzję o zorganizowaniu i prowadzeniu KKZ podejmuje dyrektor Szkoły 

po zatwierdzeniu  danej formy kształcenia przez organ prowadzący. 

6. Informację o kursie podaje do wiadomości publicznej dyrektor szkoły. 

7. Informacja zawiera:  

1) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa  

2) zawodowego, 

3) nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia 

w zawodach, 
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4) zasady rekrutacji, 

5) czas trwania kształcenia, 

6) wymiar godzin kształcenia, 

7) planowaną liczbę słuchaczy. 

1. Informacja o której mowa w ust. 5, dotycząca organizacji kursów w kolejnym roku 

szkolnym, publikowana jest w terminie do 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego 

rok szkolny rozpoczęcia kursu. 

2. Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnym kursie 

zawodowym określają przepisy wydane na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy. 

 

Rozdział 3 

Wymiar godzin na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ) 
§ 39 

 

1. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa 

minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. 

2. Liczba godzin przewidzianych do realizacji na zajęciach KKZ prowadzonych w formie 

zaocznej wynosi 65% liczby godzin przewidzianych dla danej kwalifikacji w Podstawie 

Programowej kształcenia w zawodach. 

3. Pozostałą część godzin uczestnik kursu realizuje samodzielnie. 

Rozdział 4 

Obowiązki szkoły w zakresie informowania instytucji o prowadzonych KKZ 
§ 40 

1. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób 

określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2). 

2. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany poinformować 

okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie 

zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia. 

3. Informacja powinna zawierać: 

4. oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

5. nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową 

kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie; 

6. termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego; 

7. wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i nazwisko, datę 

i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie 

posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. 

Rozdział 5 

Zasady rekrutacji uczestników KKZ 
§ 41 

1. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym 

przez publiczne szkoły, placówki lub ośrodki wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu 

prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20. 
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2. W kształceniu na KKZ mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. 

3. Grupa tworzona jest według kolejności zgłoszeń uczestników KKZ podczas trwania 

naboru 

4. Zasady rekrutacji oraz warunki zaliczenia określa Dyrektor indywidualnie dla każdej 

formy kształcenia z uwzględnieniem obowiązującego prawa, warunków określonych przez 

Podstawę programową kształcenia w zawodach i programy nauczania 

5. Uczestnicy KKZ przyjmowani są na poszczególne formy kształcenia według kolejności 

zgłoszeń i zapisów oraz spełnienia kryteriów KKZ. 

6. Szkoła kształci w formach KKZ osoby, które ukończyły 18 rok życia. 

Rozdział 6 

Forma kształcenia 
§ 42 

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone w Zespole Szkół Budowlanych 

im Kazimierza Wielkiego w Radomiu, jako stacjonarne lub zaoczne. 

2. Kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni. 

Rozdział 7 

Zasady zaliczania i zwalniania z zajęć 
§ 43 

1. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca: 

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny, 

2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny 

równorzędny, 

3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, 

4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, 

5) świadectwo ukończenia liceum profilowanego, 

6) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, 

7) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

 jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny 

kurs zawodowy, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów 

kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób 

organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie 

zwolnienie. 

2. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca 

zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych, o którym mowa w § 11 ust. 

2, jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny 

kurs zawodowy, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie 

umiejętności zawodowych. 

3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot 

prowadzący kurs. 

4. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
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Rozdział 8 

Obowiązki szkoły w zakresie zapewnienia kadry i warunków kształcenia 
§ 44 

1. kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z pózn. zm.4)) lub na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy; 

2. odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające 

prawidłową realizację kształcenia; 

3. bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; 

4. nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia. 

 

Rozdział 9 

Dokumentacja przebiegu nauczania 
§ 45 

1. Dla KKZ prowadzonych w Zespole Szkół Budowlanych im Kazimierza Wielkiego 

w Radomiu prowadzi się dokumentację kursów. 

2. Dokumentacja obejmuje: 

1) program nauczania; 

2) dziennik zajęć; 

3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia; 

4) ewidencję wydanych zaświadczeń. 

3. Do dziennika zajęć wpisuje się: 

1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników 

kształcenia w innych formach pozaszkolnych; 

2) liczbę godzin zajęć; 

3) tematy zajęć. 

4. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy i uczestników KKZ 

5. Ewidencja wydanych zaświadczeń, o której mowa, zawiera: 

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano 

zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – numer 

dokumentu potwierdzającego jej tożsamość; datę wydania zaświadczenia; 

2) numer zaświadczenia; 

3) potwierdzenie odbioru zaświadczenia. 

Rozdział 10 

Program nauczania na KKZ 
§ 46 

1. Kwalifikacyjne  kursy zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych im Kazimierza 

Wielkiego w Radomiu  prowadzi się na podstawie programu nauczania, który zawiera: 

1) nazwę formy kształcenia; 

2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji; 

3) wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, które w przypadku słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych uwzględniają także szczególne uwarunkowania 

lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie określone w przepisach 

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; 

4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub 
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uczestników kształcenia w innych formach pozaszkolnych, w zależności od ich potrzeb 

i możliwości; 

5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar; 

6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć; 

7) opis efektów kształcenia; 

8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; 

9) sposób i formę zaliczenia. 

Rozdział 11 

Nauczyciele i inni pracownicy KKZ 
§ 47 

1. W celu realizacji zadań KKZ dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może 

zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonanie określonych prac w oparciu o umowy 

cywilno-prawne. 

2. Zajęcia w ramach poszczególnych KKZ mogą prowadzić osoby o kwalifikacjach 

odpowiadających programom nauczania, gwarantujące właściwy poziom prowadzonych 

form kształcenia. Mogą to być m.in.: 

1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach polskich i zagranicznych, 

2) edukatorzy oświaty, 

3) metodycy i specjaliści w zakresie dydaktyki, 

4) autorzy i organizatorzy szkoleń i warsztatów metodycznych, 

5) psychologowie, 

6) nauczyciele, 

7) instruktorzy 

8) inni - zatrudniani w zależności od potrzeb KKZ 

3. Nauczyciele pracujący na KKZ  maja prawo do: 

1) dostępu do programów nauczanych przedmiotów, 

2) dostępu do bazy dydaktycznej i sprzętu szkoły zapewniającego pracę, 

3) swobody w doborze metod nauczania oraz form pracy. 

Rozdział 12 

Prawa i obowiązki słuchaczy 
§ 48 

1. Uczestnik KKZ ma prawo do: 

1) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli wiedzy, 

2) rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w regulaminie danej   

formy KKZ. 

2. Uczestnik KKZ ma obowiązek: 

1) stosować się do regulaminu danej formy kształcenia, 

2) uczestniczyć w zajęciach systematyczne i aktywnie, 

3) uczestniczyć w zajęciach praktycznych, laboratoryjnych i innych, które są wymagają 

jego bezpośredniego uczestnictwa, 

4) zgłaszać się na zaliczenia i egzaminy przeprowadzane w szkole. 
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Rozdział 13 

Skreślenia z listy uczestników KKZ 
§ 49 

1. Dyrektor ma prawo skreślić uczestnika KKZ w przypadku, gdy nie stosuje 

się on do regulaminu ustalonego w szkole dla KKZ.  

2. Uczestnik KKZ skreślony z listy ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do organu 

prowadzącego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o skreśleniu.  

3. Organ prowadzący w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania ma obowiązek podtrzymać w 

mocy lub anulować decyzje Dyrektora placówki. 

Rozdział 14 

Zasady oceniania na KKZ 
§ 50 

1. Na zajęciach prowadzonych metodą KKZ stosuje się system ocen w skali MEN, o który 

jest mowa w Statucie Szkoły w rozdziale dotyczącym oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenie podlegają wyznaczone przez nauczycieli partie materiału. 

3. Ocenianie odbywa się w oparciu o opracowany przez nauczycieli uczących na KKZ 

wewnętrzny system oceniania. 

4. W przypadkach usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach prowadzonych w formie 

KKZ przekraczającej 50 % liczby zajęć przewidzianych programem kursu, słuchacz ma 

prawo do uzupełnienia wiedzy, dopuszczenia do sprawdzianów i sklasyfikowania 

w terminie - w wyniku bezpośredniego udziału w sprawdzianie. 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (poz. 186) 

Załącznik nr 1 
WZÓR 

................................................. 
(pieczątka podmiotu prowadzącego 
kwalifikacyjny kurs zawodowy) 

 
ZAŚWIADCZENIE 

o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego 
uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu 
 
 
Zaświadcza się, że Pan/i............................................................................................................... 

(imię/imiona i nazwisko) 
..........................................     ............................................     ……………………………………. 
(data urodzenia)                                         (miejsce urodzenia)                                        (numer PESEL1) 
 

ukończył/a kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu kwalifikacji2) ............................................ 
..................................................................................................................................................... 
                                                        (nazwa i oznaczenie kwalifikacji) 
 

wyodrębnionej w zawodzie ........................................................................................................ 
                                                                                             (nazwa i symbol cyfrowy zawodu3) 

 
w wymiarze .............. godzin 
 
prowadzony przez........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
                            (nazwa i adres podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy) 

 
 

Zaświadczenie wydano na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). 

 
................................................................................ 

(miejscowość, data) 

 
Nr .............../20...... r.4) 

............................................................................ 
(pieczątka i podpis osoby reprezentującej 

podmiot prowadzący 
kwalifikacyjny kurs zawodowy) 

 
1) W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, należy wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. 
2) Wpisać nazwę i oznaczenie kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184). 
3) Wpisać nazwę i symbol cyfrowy zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7). 
4) Wpisać numer z ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy. 
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Załącznik nr 2  
dokument wewnętrzny 

 
 

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu 
26-600 Radom, ul. Kościuszki 7 

 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH ZALICZEŃ  
przedmiotów / modułów ujętych w planie nauczania KKZ 

 
 

1. Dla słuchacza:   .................................................................................................................  
  

Data rozpoczęcia kursu   ……………………..data zakończenia kursu  ................................................   

Oznaczenie kwalifikacji  .................................................................................................................  

Nazwa kwalifikacji  ........................................................................................................................  

 

przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

Lp. nazwa przedmiotu liczba godzin 
zaliczone / 

niezaliczone 

podpis 

nauczyciela 
data 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Razem:     

 

……………………………………. 

Podpis organizatora kursu 
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CZĘŚĆ X 

KSZTAŁCENIE DUALNE 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
§ 51 

 

3. Kształcenie odbywa się w szkole za zgodą organu prowadzącego. 

4. Kształcenie dualne może być realizowane na podstawie umowy zawartej z pracodawcą 

w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

5.  Kształcenie dualne może być realizowane na podstawie umowy zawartej z pracodawcą 

w formie częściowej realizacji zajęć w szkole, zaś zajęcia praktyczne odbywają się 

u pracodawcy. 

6. Umowa o kształcenie dualne zawierana między stronami w każdym przypadku podjęcia 

tego kształcenia, obejmuje szczegółowy opis zakresu warunków realizacji w formie 

kształcenia dualnego i każdorazowo stanowi źródło do zasięgania informacji 

szczegółowej. 

7. Wszystkie kwestie problematyczne dotyczące kształcenia dualnego, każdorazowo 

rozstrzyga dyrektor szkoły. 
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CZĘŚĆ XI 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 2017 
 

 

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w typach szkół 

po reformie 2017, wchodzących w skład  

Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego W Radomiu 

 

Podstawy prawne : 

1. art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 

59). 

2. art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 

1943,z pózn. zm.). 

3. Rozporządzenia MEN 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),  

4. Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1643). 
 

 

Rozdział 1 

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
§52 

 

Celem procedury jest: 

1.  ustalenie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

uczniom, rodzicom, opiekunom, nauczycielom. 

2. określenie zasad dokumentowania i ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

3. wskazanie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 
 

§53 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega 

na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

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. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy oraz specjaliści. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: ucznia, 

rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty 

prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni, asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela, 

pielęgniarki szkolnej, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej 

lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
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6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formach: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia 

2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

4) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

5) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 

6) zajęć o charakterze terapeutycznym 

7) zajęć logopedycznych 

8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej 

9) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

10) porad i konsultacji 

11) warsztatów 

§54 

1. Dyrektor szkoły: 

1) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole 

2) powołuje zespoły ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

3) ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy 

4) informuje na piśmie  rodziców lub prawnych opiekunów o proponowanych 

formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

5) wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w zakresie 

udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

6) wspomaga działania szkoły w zakresie planowania i przeprowadzenia działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

7) występuje, za zgodą rodziców ucznia (załącznik nr 7),  do publicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej z wnioskiem (załącznik nr 8) o przeprowadzenie 

diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia w sytuacji braku poprawy 

jego funkcjonowania mimo udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej  

8) występuje, za zgodą rodziców ucznia (załącznik nr 9),  do publicznej poradni 

z wnioskiem (załącznik nr 10) o opinię w sprawie zindywidualizowanej ścieżki 

edukacyjnej dla ucznia. 

 

      2.  Koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pedagog szkolny: 

1) prowadzi szkolny rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.               

2) uczestniczy w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

posiadających orzeczenie. 
3) monitoruje dokumentację ucznia tworzoną przez wychowawcę w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

      3.  Wychowawca klasy: 

1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z jego 

klasy 

2) wnioskuje o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (Karta 

zgłoszenia - załącznik nr 1) 

3) ustala terminy spotkań zespołu klasowego 

4) we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia ustala formy 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla danego ucznia (załącznik nr 2 

5) monitoruje frekwencję uczniów na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej - (załącznik nr 3) 

6) w każdym semestrze, wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny 

efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 4) 
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7) na piśmie informuje rodziców ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości 

uczestniczenia w nim. 

8) sporządza dokumentację ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

zgodnie z poniższą procedurą 

9) na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami ucznia objętego 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

 

4. Nauczyciel: 

1) informuje o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

(załącznik nr 1) 

2)  informuje wychowawcę o frekwencji ucznia na prowadzonych przez siebie 

zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

3) respektuje zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz ustalenia zespołu ds. 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

4) dwa razy do roku dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i przekazuje ją na piśmie wychowawcy. 

 

5. Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści: 
1) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów;  

2) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

3) rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu szkoły; 

4) podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;  

5) współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, 

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń 

w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia 

oraz planowania dalszych działań.  

 

§55 

 

1. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nieposiadającego opinii lub 

orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną: 

 

1) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, rodzic ucznia 

lub nauczyciel informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy na piśmie 

(załącznik nr 1). 

2) wychowawca dostarcza wniosek do sekretariatu szkoły, gdzie jest rejestrowany 

przez specjalistę do spraw uczniowskich w Rejestrze Dokumentacji Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej oraz informuje innych nauczycieli lub specjalistów o 

potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej 

pracy z uczniem. 

3) na podstawie wniosku Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w terminie do 7 dni roboczych. 

4) wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu, o którym mowa 

w pkt.3, na którym ustalane są proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej na formularzu, (załącznik nr 2). 

5) dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin. 
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6) dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym informuje na piśmie rodziców ucznia 

o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jej okresie 

udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane (załącznik nr 2). 

7) po wyrażeniu zgody przez rodzica uczeń objęty jest pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną. 

8) nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencję oraz 

dwa razy w roku dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i przekazują wychowawcy klasy. 

9) wychowawca klasy dwa razy do roku: do końca grudnia i do 1 kwietnia dokonuje 

oceny efektywności udzielanej uczniowi na formularzu, (załącznik nr 4). 

10) Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u pedagoga 

szkolnego. 

 

2. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną posiadającego opinię wydaną 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną: 

 

1) po dostarczeniu przez rodzica opinii do sekretariatu szkoły, dokument zostaje 

zarejestrowany w korespondencji i Rejestrze Dokumentacji Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

2) Specjalista do spraw uczniowskich szkoły informuje wychowawcę i Dyrektora 

szkoły o zarejestrowanej opinii. 

3) Specjalista do spraw uczniowskich przekazuje kopię wychowawcy, który 

potwierdza własnoręcznym podpisem. 

4) Wychowawca zapoznaje się z treścią opinii, co potwierdza własnoręcznym 

podpisem. Wychowawca informuje pedagoga szkolnego. Opinia jest 

przechowywana w indywidualnej teczce ucznia u pedagoga szkolnego. 

5) Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w terminie do 7 dni roboczych. 

6) Wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu, o którym mowa 

w pkt.3, na którym każdy z nauczycieli uczących w klasie zapoznaje się 

z zaleceniami zawartymi w opinii, ustalane są proponowane formy i sposoby 

udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na formularzu, (załącznik nr 2). 

7) Dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin. 

8) Dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym informuje na piśmie rodziców ucznia 

o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jej okresie 

udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, (załącznik nr 2). 

9) Po wyrażeniu zgody przez rodzica uczeń objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. 

10) Nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencję oraz 

dwa razy w roku szkolnym dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i przekazują wychowawcy klasy. 

11) Wychowawca klasy dwa razy do roku: do końca grudnia i do 1 kwietnia dokonuje 

oceny efektywności udzielanej uczniowi na formularzu (załącznik nr 4). 

12) Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u pedagoga 

szkolnego. 
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3. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną posiadającego orzeczenie 

wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną: 

1) Po dostarczeniu przez rodzica orzeczenia do sekretariatu szkoły, dokument zostaje 

zarejestrowany w korespondencji i Rejestrze Dokumentacji Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

2) Specjalista do spraw uczniowskich informuje wychowawcę i Dyrektora szkoły 

o zarejestrowanym orzeczeniu. 

3) Specjalista do spraw uczniowskich przekazuje kopię wychowawcy, który 

potwierdza własnoręcznym podpisem. 

4) Wychowawca zapoznaje się z treścią orzeczenia, co potwierdza własnoręcznym 

podpisem. 

5) Wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu, o którym mowa 

w pkt.3, na którym każdy z nauczycieli uczących w klasie zapoznaje się 

z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu. 

6) Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w terminie do 7 dni roboczych. 

7) Zespół w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia orzeczenia dokonuje 

wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia (załącznik nr 6a) i na jej 

podstawie opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny 

(załącznik nr 5) 

8) Dyrektor ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej oraz w trybie natychmiastowym informuje na piśmie rodziców 

ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jej 

okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy 

będą realizowane (załącznik nr 2) 

9) Rodzic zapoznaje się z IPET, wyraża lub nie wyraża zgody na proponowane formy 

i sposoby pomocy psychologiczno-pedagogicznej własnoręcznym podpisem. 

10) Dwa razy do roku: do końca grudnia i do 1 kwietnia, zespół ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dokonuje wielospecjalistycznej oceny 

funkcjonowania ucznia wraz z oceną efektywności udzielanej pomocy (załącznik 

nr 6b) i ewentualnie dokonuje modyfikacji IPET. 

11) Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u pedagoga 

szkolnego. 

12) Rodzic ucznia otrzymuje kopię IPET u oraz wielospecjalistycznej oceny 

funkcjonowania ucznia. 

 

§ 56 

 

1. Na koniec roku szkolnego wychowawca składa pełną dokumentację do pedagoga 

szkolnego. 

2. Pedagog szkolny sporządza sprawozdanie zbiorcze na temat udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Dokumentacja dotycząca organizacji i form udzielanej pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej znajduje się w gabinecie pedagoga szkolnego. 
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CZĘŚĆ XII 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 2013 
 

 
Procedura dotycząca zasad i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w typach 

szkół od 2013 do 2017, wchodzących w skład  

Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego W Radomiu 

 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 532) opracowuje 

się niniejszą procedurę regulującą pracę zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu. 

 

Rozdział 1 

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
§ 57 

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega 

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności:  

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) ze szczególnych uzdolnień;  

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

6) z zaburzeń komunikacji językowej;  

7) z choroby przewlekłej;  

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

9) z niepowodzeń edukacyjnych;  

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,  

11) sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą  

13) środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 

za granicą.  

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają 

uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący  

w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności 

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej „specjalistami”. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów;  

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,  

3) zwanymi dalej „poradniami”;  

4) placówkami doskonalenia nauczycieli;  
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5) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;  

6) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży.  

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana na pisemny wniosek 

z inicjatywy: 

1) ucznia;  

2) rodziców ucznia;  

3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;  

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia  

5) z uczniem;  

6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;  

7) poradni;  

8) asystenta edukacji romskiej;  

9) pomocy nauczyciela;  

10) pracownika socjalnego;  

11) asystenta rodziny;  

12) kuratora sądowego. 

6. Obowiązki dyrektora: 

1) organizacja pomocy  

2) nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, specjalistami udzielającymi uczniowi pomocy 

7. Obowiązki nauczyciela: 

1) udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

2) prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawczych. 

3) udzielanie porad i konsultacji uczniowi  

4) prowadzenie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców 

 

Rozdział 2 

Formy pomocy  
§ 58 

 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej  

1) pracy z uczniem oraz w formie:  

2) klas terapeutycznych, 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia,  

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,  

6) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,  

7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem  

8) kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych,  

9) warsztatów,  

10) porad i konsultacji W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana 

rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć 

wynosi do 8.  

3.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności  

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających  

z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 8. 
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4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie 

dla rodzaju prowadzonych zajęć.  

5.  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych i specjaliści. 

6. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla 

rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych i specjaliści.  

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w 

formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia 

prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 

8. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i 

placówce rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania 

i uzdolnienia. 

9. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i 

placówce prowadzą w szczególności, w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie 

bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów szczególnych uzdolnień 

oraz trudności w uczeniu się; W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby 

rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym 

niezwłocznie wychowawcę klasy. 

10. W szkole prowadzone jest doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

 

Rozdział 3 

Procedury udzielania pomocy  
§ 59 

 

1. Pomoc udzielana jest uczniowi, który posiada orzeczenie lub opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, wobec, którego stwierdzono istnienie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych (trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień) 

2. Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 

3. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści udzielają niezwłocznie 

uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy. 

4. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści informują wychowawcę 

o potrzebie udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Wychowawca informuje innych nauczycieli o sytuacji ucznia, jeśli uzna taką potrzebę. 

6. Wychowawca informuje rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

7. Wychowawca ustala formy pomocy oraz okres ich udzielania oraz proponowany 

wymiar godzin. 

8. Dyrektor ustala ostatecznie wymiar godzin uwzględniając godziny, które 

ma do dyspozycji (KN). 

9. Dyrektor informuje pisemnie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych 

dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w sposób przyjęty w danym przedszkolu, szkole lub placówce. 

10. Nauczyciele opracowują programy zajęć dla ucznia lub dla grupy uczniów. 

11. Procedury ucznia posiadającego IPET bez zmian. 



134 
 

 

Rozdział 3 

Dokumentacja 
 § 60  

 

1. Dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć. 

Wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów indywidualny 

program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, 

tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, 

oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach. Dzienniki zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć przechowywane są w pokoju 

nauczycielskim.  

2. Karta pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Kartę prowadzi 

nauczyciel dla ucznia, któremu udziela porad, konsultacji, pomocy podczas bieżącej 

pracy. Kartę tę nauczyciel zobowiązany jest oddać ostatniego roboczego dnia miesiąca 

do pedagoga szkolnego. Kara ta będzie dołączana do dokumentacji ucznia.  

3. Teczka ucznia objętego opieką psychologiczno-pedagogiczną zawiera: 

1) W przypadku ucznia posiadającego opinię z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej: 

a) opinię 

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie opieką oraz formach udzielanej 

pomocy podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego bądź pełnoletniego ucznia 

c) informację dyrektora szkoły o ustalonych formach pomocy i wymiarze godzin 

2) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej: 

a) orzeczenie 

b) IPET 

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie opieką oraz formach udzielanej 

pomocy podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego bądź pełnoletniego ucznia 

d) informację dyrektora szkoły o ustalonych formach pomocy i wymiarze godzin 

3) W przypadku ucznia, któremu pomoc udzielana jest na wniosek jak wskazano w § 1 

p.6: 

a) wniosek 

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie opieką oraz formach udzielanej 

pomocy podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego bądź pełnoletniego ucznia 

c) informację dyrektora szkoły o ustalonych formach pomocy i wymiarze godzin 

 

Rozdział 4 

Ocena postępów  
§ 61 

1. Po zakończeniu zaplanowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

wychowawca wraz z nauczycielem udzielającym pomocy uczniowi dokonuje (na 

piśmie) oceny efektywności działań wspierających (dołącza ją do dokumentacji). 
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CZĘŚĆ XIII 

SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO  
 

Rozdział 1 

Zasady organizacji i funkcjonowania doradztwa zawodowego 
§ 62 

 

1. Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

w Zespole Szkół Budowlanych sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Działaniami doradztwa zawodowego objęci są uczniowie, ich rodzice i nauczyciele szkoły.  

3. Organizacją doradztwa w szkole i realizacją zadań z zakresu doradztwa zajmują się 

pedagodzy szkolni, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele teoretycznych 

przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas, nauczyciele biblioteki, i pozostali 

nauczyciele (duża grupa nauczycieli ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa 

zawodowego). 

4. Realizację zadań wspierają instytucje zewnętrzne, zajmujące się kształtowaniem kariery 

zawodowej (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy 

w Radomiu, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckie Samorządowe 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli). 

5. Działania doradcze prowadzone przez szkołę, oparte są na wieloletnich doświadczeniach 

szkoły w zakresie współpracy z pracodawcami, znajomości potrzeb lokalnego rynku pracy 

i oczekiwanego przez pracodawców profilu zawodowego absolwenta. 

6. Praca osób zajmujących się doradztwem zawodowym w szkole ma charakter planowych 

działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i współpracę 

z pozostałymi nauczycielami. 

7. Działania w doradcze skierowane do uczniów mają na celu:  

1) kształtowanie umiejętności samooceny, 

2) kształtowanie umiejętności pracy w grupie, 

3) przygotowanie do podejmowania różnych wyborów życiowych (wybór dalszej drogi 

kształcenia, łączenie edukacji z pracą zawodową, poszukiwanie pracy, 

funkcjonowanie w nowych warunkach po ukończeniu szkoły, mierzenie się z sytuacją 

bezrobocia, itp.) 

4) pomoc w planowaniu kariery zawodowej, poprzez organizowanie spotkań 

z pracodawcami, 

5) udzielanie informacji o przygotowanej przez szkołę ofercie kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, umożliwiających nabycie nowych uprawnień zawodowych, 

6) poznawanie warunków przyjęć do szkół wyższych poprzez udział w giełdach 

wyższych uczelni, spotkania z przedstawicielami uczelni na terenie szkoły i wizyty 

studyjne na uczelniach, 

7) rozpoznawanie potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku lokalnym 

i krajowym, 

8) udzielanie informacji o możliwości podejmowania przez absolwentów zatrudnienia 

na europejskim rynku pracy, w ramach projektów unijnych, 

9) kształtowanie umiejętności świadomych wyborów życiowych. 

 

8. Działania doradcze skierowane do uczniów poszczególnych typów szkół wchodzących 

w skład zespołu, są dostosowane odpowiednio do potrzeb uczniów tych szkół.  

 

9. Działania w doradcze skierowane do rodziców mają na celu: 

1) udzielanie informacji o pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów, 

2) udostępnianie aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego, 
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3) indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, 

emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne, 

4) przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. 

 

10. Działania w doradcze skierowane do nauczycieli szkoły, w szczególności wychowawców, 

mają na celu: 

1) utworzenie między osobami odpowiedzialnymi za realizację doradztwa, spójnego 

i skutecznego systemu współpracy z zakresu doradztwa zawodowego skierowanego 

do wszystkich zainteresowanych, 

2) wzajemne wspieranie się działaniu doradczym, 

3) lepsze rozumienie potrzeb uczniów, ich oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy, 

4) przygotowanie uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli przyszłego pracownika. 

 

11. Realizację działań z zakresu doradztwa zawodowego, szkoła prowadzi zgodnie 

z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.  
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CZĘŚĆ XIV 

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ 
 

Rozdział 1 

Zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania oświatą 
§ 63 

 

1. We wszystkich typach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych 

obowiązuje zintegrowany system zarzadzania oświatą. 

1) rekrutacja kandydatów do wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu 

odbywa się za pomocą zintegrowanego systemu elektronicznego, 

2) dokumentacja przebiegu procesu dydaktycznego prowadzona jest w formie 

elektronicznej, 

3) działanie systemu koordynują w szkole uprawnieni administratorzy systemu, 

4) system umożliwia zamieszczanie ogólnodostępnych ogłoszeń, korespondencje między 

nauczycielami, rodzicami, uczniami, 

5) do informacji zamieszczanych w dzienniku elektronicznym mają dostęp według 

ustalonych zasad nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów, 

6) elementy systemu elektronicznego pozwalają osobom sprawującym nadzór 

pedagogiczny na kontrolę między innymi na systematyczności oceniania, frekwencji 

uczniów w szkole, sposobu wypełniania dokumentacji drogą elektroniczną, 

7) przyjęto w szkołach wszystkich typów, że jednym ze sposobów powiadamiania 

rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach ich dzieci ocenami niedostatecznymi 

jest wysłanie wiadomości poprzez system elektroniczny. 
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CZĘŚĆ XV 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 
 

Rozdział 1 

Informacje ogólne 
§ 64 

 

1. W szkole działa biblioteka według przyjętego w szkole regulaminu biblioteki, zgodnego 

ze statutem szkoły. 

2. W skład lokum bibliotecznego wchodzą: 

1) wypożyczalnia, 

2) czytelnia, 

3) magazyn księgozbioru, 

4) magazyn zbiorów audiowizualnych. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy wszystkich 

typów szkół wchodzących w skład zespołu, po spełnieniu warunków określonych 

regulaminem biblioteki. 

 

Rozdział 2 

Zadania biblioteki szkolnej 
§ 65 

 

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

zainteresowań uczniów, prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy. 

2. Zadaniem biblioteki szkolnej jest: 

1) gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w sposób kreślony 

w regulaminie biblioteki, 

2) zapewnienie korzystającym z biblioteki dostępu do technologii informacyjnej 

i komunikacyjnej, 

3) inspirowanie i popularyzowanie czytelnictwa, 

4) uwrażliwianie na problemy społeczne, 

5) aktualizowanie księgozbioru, 

6) prowadzenie innych działań, zgodnych z potrzebami szkoły. 

3. Biblioteka bierze udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez 

współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, innymi bibliotekami. 

4. Biblioteka ewidencjonuje i wypożycza podręczniki przekazane szkole przez MEN oraz 

podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zakupione ze środków 

dotacji celowej. Szczegółowe zasady zawarte są w odrębnej procedurze. 

 

Rozdział 2 

Zadania nauczyciela bibliotekarza 
§ 66 

 

4. Nauczyciel bibliotekarz: 

1) gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały 

biblioteczne, 

2) przygotowuje roczny plan działalności biblioteki, 

3) ustala stan majątkowy biblioteki, 

4) opracowuje listę wydatków na rok kalendarzowy, 

5) przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki, 
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6) ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy, dokumentację pracy biblioteki, ład 

i porządek w bibliotece, 

7) udziela porad w wyborze książek, 

8) prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej oraz wpływa na kształtowanie 

postaw czytelników, 

9) prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek, 

10) informuje nauczycieli wychowawców o postępach czytelniczych uczniów, 

11) tworzy przyjazne warunki umożliwiające korzystanie z zasobów biblioteki. 

 

Rozdział 3 

Obowiązki stron wobec biblioteki 
§ 67 

 

1. Obowiązki dyrektora wobec biblioteki: 

2) zapewnienie właściwej obsady personalnej według przepisów, zatwierdzanie 

przydziału czynności poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy, 

3) zapewnienie bibliotece odpowiednio wyposażonych pomieszczeń, warunkujących 

prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia, 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki (w miarę możliwości 

szkoły), 

5) kontrola zbiorów bibliotecznych lub archiwalnych, 

6) uwzględnienie w programie funkcjonowania szkoły zadań w dziedzinie edukacji 

czytelniczej i medialnej, 

7) inspirowanie i kontrolowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką 

w wykorzystywaniu zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijaniu ich kultury czytelniczej, 

8) zatwierdzanie rocznego planu pracy biblioteki. 

 

2. Obowiązki rady pedagogicznej wobec biblioteki: 

1) analizowanie działalności biblioteki oraz ocena stanu czytelnictwa uczniów 

na podstawie sprawozdań przedkładanych przez nauczyciela bibliotekarza po każdym 

okresie nauki, 

2) formułowanie wniosków i uwag dotyczących usprawnienia pracy biblioteki, 

 

3. Obowiązki nauczycieli wobec biblioteki: 

1) znajomość zawartości zbiorów biblioteki szkolnej dotyczących nauczanego 

przedmiotu  

i sprawowanej funkcji, 

2) zapoznawanie uczniów z zawartością zbiorów biblioteki w zakresie nauczanych 

przedmiotów, 

3) współpraca w gromadzeniu i selekcji zbiorów, 

4) wykorzystywanie zbiorów przekazanych do pracowni zgodnie z przeznaczeniem, 

5) współpraca z biblioteką szkolną w upowszechnianiu wśród uczniów zbiorów 

biblioteki, oraz w zakresie organizowania warsztatu pracy samokształceniowej ucznia, 

6) współpraca z biblioteką w przygotowaniu uczniów do korzystania z informacji,  

w rozwijaniu ich kultury czytelniczej oraz wdrażaniu uczniów do samodzielnych 

poszukiwań bibliotecznych i bibliograficznych, 
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7) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów stroniących 

od książek i biblioteki, analizowanie przyczyn braku potrzeby czytania i kształtowania 

nawyku korzystania z biblioteki szkolnej, 

8) pomoc w egzekwowaniu zwrotu wypożyczonych przez uczniów materiałów 

do biblioteki. 

4. Obowiązki czytelników: 

1) czytelnik jest zobowiązany do poszanowania pomieszczeń, zbiorów i sprzętu 

bibliotecznego, 

2) czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczone materiały biblioteczne  

i udostępniony mu sprzęt biblioteczny, 

3) czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu 

materiałów wypożyczonych z biblioteki, 

4) w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany zwrócić 

taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza. 

 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 
§ 68 

 

Zasady nieujęte w statucie reguluje wewnętrzny regulamin biblioteki, zgodny z przepisami 

prawa oświatowego. 
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CZĘŚĆ XVI 

ZASADY REKRUTACJI DO WSZYSTKICH TYPÓW 

SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU 
 

Rozdział 1 

Informacje ogólne 
§ 69 

 

1. Termin rekrutacji do klas pierwszych określa Mazowiecki Kurator Oświaty w wydawanym 

przez MKO Zarządzeniu w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół na dany rok 

szkolny. 

2. Rekrutacja do szkół z terenu Miasta Radomia odbywa się drogą naboru elektronicznego. 

3. W wyniku procesu rekrutacji oceny są przeliczane na punkty, będące podstawa 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Sposób przeliczania ocen na punkty z określonych zajęć edukacyjnych ustala Mazowiecki 

Kurator Oświaty. Sposób ten jest podawany przez szkołę do publicznej wiadomości  

na stronie internetowej szkoły lub na szkolnej, ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń. 

5. Dodatkowe punkty kandydat może uzyskać za osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia dotychczasowej szkoły,, podlegające punktacji.  

6. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów. 

7. Pozstępowanie rekrutacyjne do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład 

Zespołu, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

8. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

 

Rozdział 2 

Zadania komisji rekrutacyjnej 
§ 70 

 

1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

2. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

przyjętych do poszczególnych typów szkół i klas oraz nieprzyjętych. 

3. Sporządzenie protokołu postepowania rekrutacyjnego. 

 

Rozdział 3 

Sposób ogłaszania list kandydatów zakwalifikowanych i list przyjętych  
§ 71 

 

1. Listy kandydatów zakwalifikowanych, zawierające ich imiona i nazwiska podaje 

się do wiadomości przez wywieszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń, dostępnej 

dla zainteresowanych w siedzibie szkoły. 

2. Listy kandydatów przyjętych, zawierające ich imiona i nazwiska komisja rekrutacyjna 

do publicznej wiadomości przez wywieszenie ich na szkolnej tablicy ogłoszeń, dostępnej 

dla zainteresowanych w siedzibie szkoły. 

3. Listy zawierają imiona i nazwiska przyjętych, uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

4. Listy kandydatów zakwalifikowanych, a także listy przyjętych opatrzone są datą 

opublikowania oraz podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
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Rozdział 4 

Warunki przyjęcia do szkoły 
§ 72 

 

1. Kandydat zostaje przyjęty do szkoły, jeżeli: 

2. W wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany przez komisję 

rekrutacyjną, 

3. Złożył niezbędne dokumenty, wymagane przez szkołę, 

4. Przedłożył zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu, 

w którym chce się kształcić, 

5. Zakwalifikowany kandydat, który ma przeciwskazania do wykonywania zawodu, nie 

zostaje przyjęty do szkoły w tym zawodzie. 

  

Rozdział 5 

Tryb wnoszenia odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej 
§ 73 

 

1. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia list przyjętych do szkoły, rodzice niepełnoletniego 

kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodziców. 

3. Sposób formułowania uzasadnienia określają odrębne przepisy prawa oświatowego. 

4. Rodzic niepełnoletniego kandydata może wnieść odwołanie od uzasadnienia wydanego 

przez komisję rekrutacyjna do dyrektora szkoły. 

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. 

6. Na rozstrzygniecie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 
§ 74 

 

1. Szczegółowy sposób przebiegu postepowania rekrutacyjnego, sposób postępowania 

z danymi osobowymi kandydatów, przeliczanie punktów w toku rekrutacji regulują 

odrębne przepisy prawa oświatowego. 
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CZĘŚĆ XVII 

ZASADY ZWALNIANIA NAUCZYCIELI 
 

Rozdział 1 

Zasady i kryteria zwalniania nauczycieli 
§ 75 

 

1. Dokonując wyboru nauczycieli do zwolnienia, dyrektor szkoły uwzględnia takie 

kryteria, jak: 

1) podstawa nawiązania stosunku pracy (pierwszeństwo w dalszym zatrudnieniu będzie 

miał nauczyciel, z którym nawiązany jest stosunek pracy na podstawie mianowania), 

2) stopień awansu zawodowego: stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany (im 

wyższy stopień awansu zawodowego, tym większej ochronie przed zwolnieniem 

podlega nauczyciel), 

3) staż pracy w nauczaniu danych zajęć edukacyjnych (ogólny staż pracy w zawodzie 

nauczyciela ma zadanie drugorzędne), 

4) kwalifikacje zawodowe (ustalone na podstawie rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół 

i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli), 

5) ocenia pracy nauczyciela (ocena wyróżniająca, dobra – im wyższa, tym większej 

ochronie przed zwolnieniem podlega nauczyciel), 

6) doskonalenia zawodowe nauczyciela (w tym kwalifikacje do nauczania drugiego 

przedmiotu), 

7) absencja (częstotliwość nieobecności nauczyciela w szkole, w związku z chorobą), 

8) dyspozycyjność w pracy (uwzględnienie pracy z uczniem poza godzinami, z inicjatywy 

nauczyciela), 

9) realizacja dodatkowych zadań na rzecz szkoły, 

10) dodatkowe źródło utrzymania np. emerytura (w sytuacji, gdy nauczyciele o zbliżonych 

kwalifikacjach pozostaliby bez pracy i źródła utrzymania, wybór do zwolnienia 

nauczyciela, który posiada uprawnienia emerytalne, nie może być traktowany, jako 

dyskryminujący ze względu na wiek), 

11) sytuacja rodzinna, osobista. 
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CZĘŚĆ XVIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 76 

 

1. Nowelizacja statutu odbywa się zgodnie z zasadami prawa oświatowego i techniki 

prawodawczej. 

2. Zapisy w treści wynikające z nowelizacji są dokonywane przez przewodniczącego zespołu 

statutowego, na mocy uchwały rady pedagogicznej. 

3. Znowelizowany statut jest opatrzony podpisem i pieczątką dyrektora szkoły. 

. 


