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Rozdział I.
Przepisy wstępne
§ 1.
1. Statut Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu został opracowany na
podstawie:
1) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2016 poz. 1943),
2) Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949),
3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
4) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),
5) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami
(Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94),
6) Ustawy z dnia 7 stycznia 1993roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17, poz. 78),
7) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2000 nr 98, poz. 1071),
8) Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół z dnia 21 maja 2001 roku z późniejszymi zmianami
(Dz. U. nr 61, poz. 624),
9) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
(Dz. U. z 2017 poz. 649),
10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 poz. 1646),
11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 2017 roku
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1534),
12) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych z dnia 10 czerwca 2015 roku (Dz. U. 2015, poz. 843),
13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2017 poz. 1651),
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14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 roku
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616),
15) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1656),
16) Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 20 lutego
2004 roku (Dz. U. nr 26, poz. 232),
17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 roku
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 poz. 1591),
18) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 roku
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 poz. 1578),
19) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 36, poz. 155),
20) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 czerwca 2017roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 poz. 1147),
21) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 roku
w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. 2009 nr 139,
poz. 1131),
22) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa
(Dz. U. z 2017 poz. 1239),
23) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 poz. 1322),
24) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 poz. 1644),
25) Konwencji Praw Dziecka z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1991 nr 120, poz. 526
i 527).
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Rozdział II.
Nazwa szkoły i inne informacje o szkole
§ 2.
1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu. Nazwa
szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się zmianę nazwy szkoły
w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego.
2. Szkoła jest placówką publiczną.
3. Siedziba szkoły znajduje się w Wałbrzychu przy alei Wyzwolenia 5.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wałbrzych.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty
we Wrocławiu.
6. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców oraz
samorządu uczniowskiego.
7. W skład Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu wchodzą:
1) Technikum nr 5 w Wałbrzychu, na podbudowie gimnazjum, o czteroletnim cyklu
kształcenia,
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Branżowej Szkole i Stopnia w Wałbrzychu, na
podbudowie gimnazjum, o trzyletnim cyklu kształcenia,
3) Branżowa Szkoła i Stopnia nr 3 w Wałbrzychu, na podbudowie gimnazjum,
o trzyletnim cyklu kształcenia.
8. Szkoła kształci w zawodach:
1) technikum:
a) technik elektronik,
b) technik elektryk,
c) technik informatyk,
d) technik organizacji reklamy,
e) technik cyfrowych procesów graficznych,
f) technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
g) technik telekomunikacji,
h) technik teleinformatyk,
i) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
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2) zasadnicza szkoła zawodowa:
a) elektryk,
b) elektromechanik,
c) mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,
d) monter-elektronik,
e) monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
3) branżowa szkoła i stopnia:
a) elektryk,
b) elektromechanik,
c) mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,
d) monter–elektronik,
e) monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
9. Kierunki kształcenia i zawody ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organami szkoły.
10. Szkoła używa stempli i pieczęci w brzmieniu:
1)
Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
al. Wyzwolenia 5
2)
Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
Technikum nr 5
al. Wyzwolenia 5
3)
Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5
al. Wyzwolenia 5
4)
Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
Branżowa Szkoła i Stopnia nr 3
al. Wyzwolenia 5
11. Wszystkie typy szkół w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu używają okrągłych pieczęci urzędowych z godłem państwa pośrodku i napisem zawierającym
nazwę danego typu szkoły w otoku.
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Rozdział III.
Cele i zadania szkoły
§ 3.
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej,
wychowawczej oraz opiekuńczej.
2. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
3. Szkoła stwarza warunki do rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
4. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizuje naukę i opiekę dla
uczniów niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji
i ochrony zdrowia.
6. Szkoła realizuje cele i treści kształcenia w zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.
§ 4.
1. W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do otrzymania świadectwa
ukończenia szkoły, świadectwa maturalnego oraz świadectwa potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego
kształcenia lub planowania kariery zawodowej,
3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, imprez kulturalnych, sportowych, olimpiad i konkursów,
4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści
zawartych w programie nauczania,
5) dostosowuje warunki nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania.
3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zawodowe zgodne z odrębnymi
przepisami.
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§ 5.
1. W zakresie działalności wychowawczej szkoła realizuje program wychowawczoprofilaktyczny.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących
w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
3. Główne zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego:
1) stwarzanie sytuacji umożliwiających wszechstronny rozwój osobisty w wymiarze
intelektualnym poprzez rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów, wzmacnianie
poczucia użyteczności poszczególnych przedmiotów i edukacji w życiu człowieka,
2) kształtowanie dojrzałości w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym
i społecznym, w tym umiejętności godzenia dobra własnego z dobrem ogółu, odpowiedzialności za siebie i innych, wolności własnej z wolnością innych,
3) przygotowywanie do życia w społeczeństwie, w rodzinie, w społeczności lokalnej,
w państwie,
4) przygotowanie do dokonywania wyborów życiowych, hierarchizacji wartości
i podejmowania decyzji co do wyboru kierunków dalszego kształcenia lub zawodu,
5) zapobieganie dyskryminacji przez kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz poszanowania odmiennych
postaw, tradycji i kultur,
6) doskonalenie umiejętności dbania o zdrowie własne i innych oraz kształtowanie
umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
7) eliminowanie niewłaściwych zachowań uczniów i przejawów agresji wobec innych,
8) upowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania się oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii
informacyjno-komunikacyjnych oraz sytuacji nadzwyczajnych,
9) stwarzanie sytuacji sprzyjających kształtowaniu postaw moralnych i właściwej hierarchii wartości,
10) doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się we współczesnym
świecie, a w razie konfliktów, umiejętności rozwiązywania ich także za pomocą
mediacji,
11) wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i osobowościowych młodzieży,
12) przestrzeganie wypracowanych procedur w sytuacjach naruszenia zasad statutu.
4. W zakresie działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoła w szczególności:
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1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie Prawo oświatowe, stosownie do warunków szkoły oraz wieku
ucznia,
2) wspiera wszechstronny rozwój osobowy młodego człowieka w celu osiągnięcia dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej w oparciu
o ponadczasowe wartości takie jak: tolerancja, prawda, uczciwość, wiarygodność,
odpowiedzialność, wytrwałość, kreatywność, przedsiębiorczość, dobro i piękno,
3) kształtuje postawy sprzyjające rozwojowi indywidualnemu, społecznemu oraz obywatelskiemu,
4) rozwija u uczniów postawy dbałości o harmonijny rozwój emocjonalny, zdrowie
własne i innych oraz wspomaga ich, stosownie do ich potrzeb i możliwości, przygotowuje do rzetelnego zgłębiania wiedzy, samodzielnego rozwiązywania problemów
intelektualnych, do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniu
edukacji medialnej, technologii informacyjno-komunikacyjnej i dobrej znajomości
języków obcych,
5) motywuje do twórczego odbioru kultury,
6) kształtuje ambicje do osiągania celów życiowych na drodze rzetelnej pracy oraz
przygotowuje do świadomego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych,
do wyboru stylu życia i ról społecznych oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
7) wzmacnia postawy i zachowania społecznie pożądane, warunkujące odpowiedzialne
i dobre funkcjonowanie we współczesnym świecie,
8) wspiera w budowaniu właściwych relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic,
9) dostarcza uczniom, rodzicom i nauczycielom wiedzy w zakresie minimalizowania
zagrożeń i zaburzeń zachowania oraz sposobów zachowania się w sytuacjach problemowych,
10) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
11) współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży,
12) organizuje pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
5. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest spójny z rocznym planem pracy szkoły. w oparciu o plan pracy szkoły oraz program wychowawczo-profilaktyczny konstruowany jest, na dany rok szkolny, plan pracy wychowawcy klasowego.
6. Projekt programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły opracowuje rada pedagogiczna.
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7. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą
pedagogiczną nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia danego roku szkolnego.
8. Szkoła zaznajamia rodziców lub prawnych opiekunów z uchwalonym programem wychowawczo-profilaktycznym na pierwszym spotkaniu z rodzicami, a uczniów na godzinach z wychowawcą.
§ 6.
1. Szkoła, zgodnie z posiadanymi możliwościami, sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb.
2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,
2) opiece wychowawców oddziałów i pedagoga szkolnego,
3) opiece pielęgniarskiej.
§ 7.
1. Szkoła realizuje zadania przez:
1) indywidualizację procesu nauczania,
2) umożliwienie uczniom korzystania z nowoczesnych źródeł informacji,
3) nawiązanie współpracy z teatrami, muzeami i innymi instytucjami upowszechniania
wiedzy i kultury,
4) poznanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
5) organizowanie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kariery zawodowej,
6) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami
wspierającymi rozwój szkoły,
7) zapewnienie odpowiedniej bazy dla realizacji statutowych zadań szkoły,
8) wdrażanie szeregu działań zmierzających do właściwej adaptacji uczniów klas
pierwszych w nowym środowisku szkolnym,
9) współdziałanie
i profilaktyki,

rodziców

i nauczycieli

w sprawach

nauczania,

wychowania

10) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, zainteresowań i zdolności uczniów w celu ich zaspokajania,
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11) kształtowanie u wychowanków poczucia tożsamości narodowej i regionalnej jako
postawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i szerokiego
otwarcia się na inne społeczności i kultury,
12) kształtowanie osobowości ucznia z wyraźnym wyeksponowaniem powinności
etycznych człowieka,
13) pełną realizację programu wychowawczo-profilaktycznego oraz przestrzeganie zasad wewnętrznego systemu oceniania i wypracowanych przez szkołę procedur.
2. W szkole obowiązują procedury postępowania wychowawczego opracowane przez radę
pedagogiczną i wprowadzone zarządzeniem dyrektora, a w szczególności:
1) kontrakt dotyczący frekwencji – zawierający procedury postępowania w przypadku
problematycznej frekwencji ucznia,
2) procedura w przypadku niewłaściwego zachowania i nieprzestrzegania zasad statutu
szkoły,
3) procedury w przypadku eksperymentowania ze środkami i substancjami psychoaktywnymi oraz w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
i w sytuacjach kryzysowych, w tym zasady współpracy z policją.

Rozdział IV.
Organy szkoły i ich kompetencje
§ 8.
1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorząd uczniowski.

Dyrektor szkoły
§ 9.
1. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
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3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich
kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym
przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

uczniom

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i innowacyjnej szkoły,
10) współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną
nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
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, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
3. Dyrektor szkoły odpowiada za:
1) poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad
uczniami,
2) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia,
3) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutem szkoły,
4) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciw pożarowej budynku,
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5) celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na
działalność szkoły,
6) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za
bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
4. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach
określonych statutem szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej powierza i odwołuje nauczycieli z utworzonych w szkole stanowisk kierowniczych.
7. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody,
w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy.
8. Dyrektor jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla
nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, a w szczególności:
1) nietykalność cielesna,
2) przemoc lub groźba bezprawna,
3) znieważenie,
4) czynna napaść.
9. Dyrektor szkoły jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielami
i rodzicami.
10. Dyrektor szkoły, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, organizuje indywidualne nauczanie.
11. Dyrektor umożliwia wymianę i sprzedaż używanych podręczników na terenie szkoły.
12. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.
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Rada pedagogiczna
§ 10.
1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest wewnętrznym, kolegialnym organem szkoły
powołanym do działania w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone
przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. 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.
6. Przewodniczący powiadamia o zebraniu rady pedagogicznej co najmniej na tydzień przed
określonym terminem, podając do wiadomości jej członkom godzinę rozpoczęcia oraz porządek obrad.
7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) ustalanie, w celu doskonalenia pracy szkoły, sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą, przez organ sprawujący
nadzór pedagogiczny,
6) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa
Rady Ministrów,
7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, ustalenie
dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
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2) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach, danego oddziału przez co najmniej cztery lata szkolne,
3) dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania kształcenia ogólnego
i w zawodach,
4) projekt planu finansowego szkoły,
5) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
6) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
7) wnioski dyrektora szkoły o powierzenie nauczycielowi funkcji wicedyrektora
i innych funkcji kierowniczych oraz o ich odwołanie,
8) zezwolenie uczniowi na indywidualny program nauki lub tok nauki.
§ 11.
1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w §10 ust. 7, niezgodnych z przepisami prawa.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
§ 12.
1. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut szkoły.
2.

Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
§ 13.
1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
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3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnej instrukcji: „Instrukcja elektronicznego protokołowania posiedzeń rady pedagogicznej Zespołu Szkół Politechnicznych
„Energetyk” w Wałbrzychu”.
4. Księga protokołów jest udostępniona jedynie na terenie szkoły pracownikom pedagogicznym szkoły oraz upoważnionym pracownikom administracji oświatowej.
5. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej.

Rada rodziców
§ 14.
1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną
strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców.
§ 15.
1. Rada rodziców może występować do dyrektora lub innych organów szkoły a także organu
prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we
wszystkich sprawach szkoły.
2. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły,
2) opiniowanie programu
i wychowania szkoły,

i harmonogramu

poprawy

efektywności

kształcenia

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz
innych źródeł. Fundusze te przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym rady
rodziców. Do założenia i likwidacji rachunku oraz do dysponowania funduszami zgroma17

dzonymi na tym rachunku uprawnione są osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
4. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

Samorząd uczniowski
§ 16.
1. W szkole działa samorząd uczniowski reprezentujący wszystkich uczniów szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa odrębny regulamin uchwalany przez ogół uczniów w równym, tajnym i powszechnym głosowaniu.
3.

Samorząd uczniowski 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 treścią, celem
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 gazetki szkolnej oraz nadawania audycji uczniowskich przez radiowęzeł,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
7) prawo wyboru szkolnego rzecznika praw ucznia.

4. Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu oraz wyłania ze swojego składu radę wolontariatu.
5. Samorząd uczniowski może dysponować, w porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu uczniowskiego pochodzącymi z dobrowolnych składek oraz środkami wypracowanymi przez uczniów.
6. Samorząd szkolny opiniuje wnioski w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.
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Rozdział V.
Zasady współdziałania organów i formy rozstrzygania sporów
§ 17.
1. Wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą w celu zapewnienia wysokiej jakości działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Współpraca organów szkoły polega na:
1) zapewnieniu każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
2) bieżącej wymianie informacji pomiędzy nimi o podejmowanych i planowanych
działaniach i decyzjach,
3) wzajemnym opiniowaniu i uzgadnianiu podejmowanych działań.
3. Spory między organami szkoły rozstrzyga:
1) organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jeżeli spór wystąpi
pomiędzy dyrektorem szkoły a radą pedagogiczną,
2) rada pedagogiczna, jeżeli spór wystąpi pomiędzy dyrektorem szkoły a radą rodziców,
3) rada pedagogiczna, jeżeli spór wystąpi pomiędzy dyrektorem a samorządem uczniowskim,
4) dyrektor szkoły, jeżeli spór wystąpi pomiędzy radą pedagogiczną a radą rodziców,
5) dyrektor szkoły, jeżeli spór wystąpi pomiędzy radą pedagogiczną a samorządem
uczniowskim,
6) dyrektor szkoły, jeżeli spór wystąpi pomiędzy radą rodziców a samorządem uczniowskim.
4. Konflikty wynikające ze stosunku pracy rozstrzyga się zgodnie z przepisami Kodeksu
Pracy.

Rozdział VI.
Organizacja pracy szkoły
§ 18.
1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz terminy matury i rekrutacji kandydatów do szkoły,
określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
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2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem
szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po
zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, sporządzony zgodnie z zasadami ochrony zdrowia
i higieny pracy.
§ 19.
1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:
1) w dni, w których w szkole odbywa się:
a) egzamin maturalny,
b) etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
2) w dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy,
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
3. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, przedstawia
nauczycielom, uczniom oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom) projekt dodatkowych
dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od
zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust.3, dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego i za
zgodą organu prowadzącego, może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni
w wyznaczone soboty.
5. W dniach, o których mowa w ust.2, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości
udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych w dniach, o których mowa
w ust.2.
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§ 20.
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów. Zasady tworzenia oddziałów określają odrębne przepisy.
2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez dyrektora nauczyciel-wychowawca zastępczy.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel-wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
§ 21.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności, ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu
kształcenia ogólnego i w zawodach.
2. Szkolny zestaw programów musi uwzględniać podstawę programową kształcenia ogólnego i w zawodzie.
3. Szkolny zestaw programów dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
§ 22.
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowymi planami nauczania, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym,
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu
kształtowania ich aktywności i kreatywności,
6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Niektóre zajęcia obowiązkowe oraz nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych.
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4. Podział na grupy na niektórych zajęciach edukacyjnych jest obowiązkowy:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki w oddziałach liczących
więcej niż 24 uczniów, przy czym liczba uczniów w grupie nie może przekraczać
liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, przy podziale na
grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego określonego na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego do
10 września w pierwszym roku nauki w szkole,
3) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z wychowania fizycznego w oddziałach
liczących więcej niż 26 uczniów,
4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla
których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń
w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
5) na zajęciach praktycznej nauki zawodu liczba uczniów w grupie powinna umożliwić
realizację programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniać specyfikę zawodu,
przepisy BHP oraz przepisy wydane na podstawie ustawy Kodeks pracy a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania zajęć,
6) w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, 26 uczniów
lub 30 uczniów, podziału na grupy dokonuje się po uprzednim uzgodnieniu
z organem prowadzącym szkołę, z uwzględnieniem ramowych planów nauczania,
programów nauczania, specyfiki zawodu i przepisów BHP.
5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem zainteresowań
uczniów, specyfiki zawodów, w których kształci technikum oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla
danego oddziału 2 przedmioty, ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
i zapewnia realizację odpowiedniej ilości godzin.
6. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w ust.5, mogą być organizowane
w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych.
7. Zajęcia edukacyjne związane z wykonywaniem ćwiczeń praktycznych prowadzone są
w pracowniach wyposażonych w stanowiska dydaktyczne spełniające wymogi bezpieczeństwa.
8. Naukę religii i etyki w szkole organizuje się na życzenie rodziców lub prawnych opiekunów uczniów niepełnoletnich. Po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki religii
i etyki decydują uczniowie.
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
§ 23.
1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu.
2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu 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.
3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole i placówce wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) z zaburzeń zachowania lub emocji,
5) ze szczególnych uzdolnień,
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
8) z choroby przewlekłej,
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
10) z niepowodzeń edukacyjnych,
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole 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 udzielanej uczniom.
5. Korzystanie z pomocy
i nieodpłatne.

psychologiczno-pedagogicznej

w szkole

jest

dobrowolne

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
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7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów,
2) pełnoletnim uczniem,
3) psychologiem,
4) pedagogiem,
5) pielęgniarką,
6) kuratorem sądowym,
7) pracownikiem socjalnym,
8) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
9) placówkami doskonalenia nauczycieli,
10) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
11) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi
na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia,
2) rodziców,
3) dyrektora szkoły,
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
6) poradni,
7) asystenta edukacji romskiej,
8) pomocy nauczyciela,
9) asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć,
10) pracownika socjalnego,
11) asystenta rodziny,
12) kuratora sądowego,
13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
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10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) klas terapeutycznych,
2) zajęć rozwijających uzdolnienia,
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
8) porad i konsultacji,
9) warsztatów.
11. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
12. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu
działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej.
13. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
14. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w szkole należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły,
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału
uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,
5) współpraca 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
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szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania
ucznia oraz planowania dalszych działań.
15. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą
w szczególności:
1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, potencjału ucznia i jego zainteresowań
oraz szczególnych uzdolnień,
2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej
pracy z uczniami.
16. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają
uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę
klasy.
17. Wychowawca klasy lub dyrektor informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologicznopedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz
we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami
planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych
działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej
pracy z uczniem.
18. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w odpowiednich formach, dyrektor
szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy będą realizowane.
19. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej ustala dyrektor szkoły biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji
szkoły odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych.
20. Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły oraz nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz,
w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.
21. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form także okres
ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest
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zadaniem zespołu powoływanego corocznie przez dyrektora szkoły. Podczas planowania
i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej uwzględnia
się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
22. Szczegółowy opis udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowania
kształcenia specjalnego, wychowania i opieki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego zawiera „Procedura organizowania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz organizowania kształcenia specjalnego, wychowania i opieki dla
uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego” opracowana przez zespół
wychowawczy i zatwierdzona przez dyrektora.
23. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz o ustalonych dla
ucznia formach, okresie oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców
ucznia albo pełnoletniego ucznia.
24. Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole otoczeni są przez wychowawców, nauczycieli
uczących, pedagoga i psychologa szczególną opieką. Dla uczniów tych wyznacza się miesięczny okres adaptacyjny, w którym tworzy się warunki służące integracji zespołu klasowego, w tym czasie organizuje się uczniom zajęcia integracyjne i nie wystawia się ocen
niedostatecznych.
25. Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacja badań i innych czynności uzupełniających dla każdego ucznia gromadzona jest przez pedagoga szkoły.

Praktyczna nauka zawodu
§ 24.
1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę.
2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum
w formie praktyk zawodowych.
3. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, u pracodawców.
4. Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza szkołą, zawiera dyrektor szkoły
z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
§ 25.
1. Szkoła kierując uczniów na praktyczną naukę zawodu:
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1) nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu,
2) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
2. Uczeń skierowany na praktyczną naukę zawodu jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 26.
1. 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.
2. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele.
§ 27.
1. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
2. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego,
w tym również w okresie ferii letnich.
3. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich
pracownicy.
§ 28.
1. Wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów
na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć
i praktyk określa program nauczania do danego zawodu.
2. Szczegółowe zasady organizacji praktycznej nauki zawodu określa odrębny regulamin.

28

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
§ 29.
1. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.
2. Realizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmują się wszyscy nauczyciele uczący w szkole.
3. Szkoła pomaga uczniom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia
i zawodu poprzez:
1) organizowanie orientacji zawodowej,
2) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień na zajęciach pozalekcyjnych, zachęcanie do
udziału w: olimpiadach i konkursach przedmiotowych, imprezach kulturalnych
i sportowych,
4) kształcenie umiejętności redagowania podstawowych dokumentów związanych
z poszukiwaniem pracy i aplikowania o pracę.
4. Szczegółową strukturę wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
i harmonogram działań szkoły w tym zakresie zawiera Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego opracowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora.

Eksperyment pedagogiczny
§ 30.
1. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny, w celu rozwijania kompetencji
i wiedzy uczniów oraz nauczycieli, który polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań
programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których
modyfikowane są warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania.
2. Eksperyment może obejmować całą szkołę, oddział, grupę lub wybrane zajęcia edukacyjne.
3. Zasady, warunki i tryb realizacji eksperymentu określa ustawa Prawo oświatowe.
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Biblioteka i centrum multimedialne
§ 31.
1. W szkole działa biblioteka, czytelnia i multimedialne centrum informacji.
2. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
3. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjnąkomunikacyjną,
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej
i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem
odrębnych przepisów.
4. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami bibliotekarzami zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli.
5. Zasady współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji uczniom, nauczycielom i innym
pracownikom szkoły oraz rodzicom, odbywa się zgodnie z przyjętym regulaminem
biblioteki,
2) uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz
współdecydowania o zasobach biblioteki,

rodzice mają prawo do

3) nauczyciel-wychowawca oddziału ma obowiązek współpracować z nauczycielembibliotekarzem w zakresie rozwoju czytelnictwa swoich wychowanków oraz pomocy w egzekwowaniu zwrotów książek do biblioteki,
4) opiekunowie gabinetów odpowiadają za książki, czasopisma oraz inne materiały
wydzielone do gabinetów przedmiotowych, a przy zmianie opiekuna w poro-

30

zumieniu z biblioteką przekazują lub przyjmują protokolarnie zbiory w ciągu tygodnia od daty przyjęcia funkcji opiekuna,
5) nauczyciel-bibliotekarz współpracuje z innymi bibliotekami i instytucjami kultury
poprzez współorganizowanie konkursów, projektów edukacyjnych, wykładów, wystaw tematycznych, spotkań autorskich, wypożyczeń międzybibliotecznych,
6) uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły odchodzący ze szkoły mają obowiązek
zwrócić wszystkie wypożyczone książki i materiały.
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

Inne
§ 32.
1. Kształcenie uczniów oraz doskonalenie nauczycieli może odbywać się za granicą, na podstawie umów międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych
przez szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, zakłady kształcenia nauczycieli i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na zaproszenie podmiotów zagranicznych.
§ 33.
1. Szkoła może przyjmować na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 34.
1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:
1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) bibliotekę, czytelnię i multimedialne centrum informacji,
3) salę gimnastyczną i siłownię,
4) gabinet pedagoga szkolnego,
5) gabinet pomocy przedmedycznej,
6) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
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Rozdział VII.
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 35.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

Nauczyciel
§ 36.
1. Nauczyciel ma prawo do:
1) szacunku ze strony uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły,
2) wolności głoszenia własnych poglądów nienaruszających godności innych ludzi,
3) higienicznych i bezpiecznych warunków pracy,
4) korzystania z programów opracowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi
nauczycielami, opracowanych przez innych autorów lub opracowanych przez innych autorów wraz z dokonanymi zmianami,
5) opracowania własnych programów nauczania,
6) swobody stosowania metod nauczania i wychowania,
7) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
8) podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
9) wnioskowania w sprawach dotyczących szkoły na forum rady pedagogicznej oraz
innych zespołach wspomagających jej pracę,
10) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.
2. Nauczyciel obowiązany 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) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka,
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5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów.
3. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:
1) realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodzie,
2) monitorowanie
i w zawodzie,

realizacji

podstawy

programowej

kształcenia

ogólnego

3) dbanie o prawidłowy kształt procesu dydaktyczno-wychowawczego,
4) określenie wymagań edukacyjnych wobec uczniów,
5) indywidualizowanie pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
6) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
7) systematyczne i obiektywne ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów,
8) pomoc uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
9) troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę oraz w czasie pełnionych dyżurów,
10) udzielanie uczniom, rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o postępach
w nauce i zachowaniu,
11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
12) przygotowanie przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych rozkładów materiału nauczania i złożenie ich dyrektorowi szkoły ostatecznie do dnia 15 września każdego
roku szkolnego,
13) udział w zebraniach rady pedagogicznej i zespołów przedmiotowych,
14) współudział w wyborach i działaniach organów szkoły,
15) doskonalenie własnego warsztatu pracy i czynnego uczestniczenia w podnoszeniu
jakości pracy szkoły,
16) dbanie o powierzone pomoce dydaktyczne i mienie szkoły,
17) pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych na terenie szkoły, zgodnie
z obowiązującym harmonogramem i regulaminem dyżurów,
18) w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciel obowiązany jest realizować
dodatkowo inne zajęcia i czynności uwzględniające potrzeby i zainteresowania
uczniów w wymiarze określonym przez dyrektora szkoły.
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Nauczyciel-wychowawca
§ 37.
1. Nauczyciel-wychowawca ma prawo do:
1) otrzymania pomocy merytorycznej, psychologicznej i pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej i opiekuńczej od kierownictwa szkoły, instytucji oświatowych
i innych instytucji wspomagających pracę szkoły,
2) ustanawiania we współpracy
i motywowania wychowanków.

z rodzicami

własnych

form

nagradzania

2. Do obowiązków nauczyciela-wychowawcy w szczególności należy:
1) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
2) planowanie i organizowanie, wspólnie z uczniami i rodzicami, różnych form życia
zespołowego, rozwijających uczniów i integrujących zespół klasowy,
3) opracowanie na każdy rok szkolny planu pracy wychowawcy klasowego wraz
z tematyką zajęć z wychowawcą, z uwzględnieniem programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły,
4) koordynowanie działań wychowawczych nauczycieli uczących w oddziale w celu
ustalenia sposobów udzielania i realizacji pomocy w nauce uczniom, także
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym,
6) monitorowanie frekwencji uczniów, badanie przyczyn absencji i przeciwdziałanie
jej,
7) współpraca z rodzicami,
8) informowanie uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania,
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji zespołu klasowego i każdego ucznia.
§ 38.
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3. Do obowiązków zespołu przedmiotowego w szczególności należy:
1) wybór programów nauczania i podręczników, uzgodnienie sposobów realizacji programów nauczania i korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
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2) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,
3) opracowanie przedmiotowych systemów oceniania,
4) opracowanie i analizowanie badania wyników nauczania,
5) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
6) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,
7) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez
organizowanie zebrań, narad, dyskusji i lekcji otwartych,
8) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.
§ 39.
1. W szkole działa zespół wychowawczy.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły.
3. Do zadań zespołu wychowawczego należy:
1) opracowywanie diagnozy środowiska szkolnego i projektu programu wychowawczo-profilaktycznego oraz jego modyfikacja,
2) udział w zespołach wychowawczych,
3) monitorowanie sytuacji wychowawczej i potrzeb w zakresie profilaktyki, doradztwa
zawodowego oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
4) stała współpraca z radą rodziców w zakresie wychowania i profilaktyki.
§ 40.
1. Z dyrektorem w realizacji zadań statutowych szkoły ściśle współpracują:
1) wicedyrektorzy szkoły,
2) kierownik szkolenia praktycznego,
3) pedagog szkolny,
4) nauczyciel-bibliotekarz,
5) opiekun samorządu uczniowskiego,
6) opiekun wolontariatu,
7) szkolny rzecznik praw ucznia,
8) koordynator do spraw bezpieczeństwa w szkole.
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Wicedyrektor
§ 41.
1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, powierza nauczycielowi stanowisko kierownicze wicedyrektora, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Wicedyrektor szkoły przyjmuje na siebie część zadań związanych z zarządzaniem szkołą,
a w przypadku nieobecności dyrektora w szkole pełni jego obowiązki.
4. Do zadań i obowiązków wicedyrektora szkoły należy:
1) realizacja zadań wynikających z planu pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej,
2) monitorowanie
i w zawodzie,

realizacji

podstawy

programowej

kształcenia

ogólnego

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych według obowiązującego wymiaru godzin,
4) współpraca z radą rodziców i pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych,
5) nadzór nad działalnością i pracą zespołu wychowawczego,
6) kontrola realizacji uchwał rady pedagogicznej,
7) planowanie uroczystości szkolnych i kontrola ich przebiegu,
8) nadzór nad prawidłową organizacją wycieczek szkolnych,
9) opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych,
10) opracowanie i monitorowanie dyżurów nauczycieli,
11) organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
12) kontrola dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen,
13) prowadzenie obserwacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych według planu obserwacji,
14) opieka nad praktykantami,
15) prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych, zastępstw doraźnych i książki
zastępstw,
16) współudział w ocenie pracy nauczycieli,
17) nadzorowanie prac zespołów zadaniowo-problemowych,
18) troska o bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
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19) udział w przygotowywaniu
i wewnątrzszkolnych,

oraz

nadzorowaniu

egzaminów

zewnętrznych

20) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

Kierownik szkolenia praktycznego
§ 42.
1. W szkole tworzy się stanowisko kierownika szkolenia praktycznego.
2. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:
1) planowanie, organizowanie i nadzorowanie praktycznej nauki zawodu,
2) prowadzenie obserwacji zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu według planu
obserwacji,
3) czuwanie nad właściwym stanem technicznym bazy praktycznej nauki zawodu:
warsztatów i pracowni szkolnych,
4) współudział w ocenie nauczycieli realizujących praktyczną naukę zawodu,
5) współpraca z zakładami pracy przyjmującymi uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Pedagog szkolny
§ 43.
1. W celu zapewnienia opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne
uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
37

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów,
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych,
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego ustala dyrektor szkoły.

Nauczyciel-bibliotekarz
§ 44.
1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:
1) koordynowanie pracy w bibliotece:
a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki,
b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
c) sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające ocenę czytelnictwa,
d) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki,
2) praca pedagogiczna:
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,
b) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
c) udzielanie informacji bibliotecznych,
d) poradnictwo w wyborach czytelniczych, rozmowy z czytelnikami o książkach,
e) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
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f) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,
3) praca organizacyjna:
a) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) selekcja zbiorów i ich konserwacja,
c) organizowanie warsztatu informacyjnego,
d) wydzielenie księgozbioru podręcznego,
e) prowadzenie katalogów,
f) udostępnienie zbiorów.

Opiekun samorządu uczniowskiego
§ 45.
1. W celu wsparcia działań samorządowych uczniów dyrektor, na wniosek samorządu, wyznacza opiekuna lub opiekunów samorządu uczniowskiego.
2. Do zadań nauczyciela-opiekuna samorządu uczniowskiego należy:
1) rozpowszechnianie wiedzy o możliwościach działania samorządu w szkole,
2) motywowanie uczniów do samodzielnych działań i monitorowanie ich pracy oraz
wspieranie ich w sytuacjach problemowych,
3) pomoc w samodzielnym opracowywaniu planu pracy i sprawozdania z działalności
samorządowej,
4) pośredniczenie w kontaktach samorządu z innymi organami szkoły,
5) opieka nad młodzieżą w czasie imprez organizowanych przed samorząd uczniowski.

Opiekun wolontariatu
§ 46.
1. W celu realizacji zadań o charakterze wychowawczo-profilaktycznym w formie wolontariatu dyrektor wyznacza opiekuna szkolnego wolontariatu.
2. Do zadań nauczyciela-opiekuna wolontariatu należy:
1) rekrutacja wolontariuszy zgodnie z odrębnymi przepisami,
2) organizowanie spotkań i szkoleń dla wolontariuszy,
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3) motywowanie uczniów do działania i monitorowanie ich pracy, w tym wspieranie
uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń,
4) budowanie klimatu współpracy w zespole wolontariuszy,
5) reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i instytucjach zewnętrznych,
6) zgłaszanie, w porozumieniu z dyrektorem, kandydatury do Konkursu Ośmiu Wspaniałych,
7) przeprowadzenie ewaluacji prowadzonych działań oraz przekazywanie radzie pedagogicznej informacji zwrotnych o jakości pracy i osiągnięciach wolontariatu,
8) podsumowanie rocznej pracy wolontariatu w formie pisemnego sprawozdania zawierającego wnioski z ewaluacji.

Szkolny rzecznik praw ucznia
§ 47.
1. W szkole powołuje się szkolnego rzecznika praw ucznia.
2. Szkolnego rzecznika praw ucznia powołuje dyrektor na wniosek samorządu uczniowskiego.
3. Rzecznikiem może być uczeń, nauczyciel, uczeń i nauczyciel.
4. Rzecznik podejmuje działania na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy.
5. Do zadań rzecznika praw ucznia należy w szczególności:
1) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
2) proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów,
3) uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia,
4) interweniowanie w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie
spraw spornych,
5) współpraca z nauczycielami i pedagogiem szkolnym,
6) reprezentowanie interesów ucznia w sprawach wymagających arbitrażu i mediacji,
rozstrzygania sporów, które wymagają odwołania się do praw zwyczajowych,
7) składanie sprawozdania ze swojej działalności przed radą pedagogiczną.
6. Rzecznik praw ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.
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7. Jeżeli interwencje i mediacje w określonym przypadku naruszania praw ucznia nie przynoszą efektu, rzecznik zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, a po wyczerpaniu tej możliwości do organu nadzorującego szkołę.
8. Zgromadzone przez rzecznika informacje dotyczące każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw ucznia w szkole są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
9. Rzecznika praw ucznia odwołuje dyrektor na wniosek samorządu uczniowskiego lub samego rzecznika.

Koordynator do spraw bezpieczeństwa
§ 48.
1. Dyrektor szkoły powierza funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole pedagogowi szkolnemu lub innemu pracownikowi dydaktycznemu.
2. Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole należy:
1) opracowanie procedur interwencyjnych i zasad zapewnienia uczniom
i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym zasady wchodzenia i przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz,
2) analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wnioskowanie o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji programów i projektów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo,
3) ocenianie stanu bezpieczeństwa szkoły i przedstawianie wniosków na zebraniach
plenarnych rady pedagogicznej,
4) wnioskowanie o ujęcie niezbędnych priorytetów dotyczących poprawy bezpieczeństwa w planie pracy szkoły,
5) korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz przekazywanie uzyskanej
wiedzy i umiejętności wszystkim pracownikom,
6) dokumentowanie zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo w szkole,
7) współpraca z radą rodziców i samorządem uczniowskim w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa w szkole,
8) opracowanie zasad współpracy oraz współpraca z instytucjami z zewnątrz, właściwymi z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły, a w szczególności;
policją, strażą miejską, pogotowiem ratunkowym, straż pożarną, firmami ochrony
mienia, kuratorami sądowymi,
9) upowszechnianie zasad bezpiecznego funkcjonowania społeczności szkolnej, dbanie
o ich aktualizację i konsekwentne przestrzeganie,
10) opracowanie regulaminu bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów w szkole.
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3. Koordynator do spraw bezpieczeństwa w szkole pełni swą funkcję społecznie i nie posiada żadnych kompetencji kontrolnych i sprawdzających.
4. Funkcja koordynatora polega głównie na obserwacji istniejących w szkole lub w jej otoczeniu zjawisk i zdarzeń mających negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo
uczniów oraz wszystkich podmiotów szkolnych.
5. Tryb i sposób przekazywania wniosków wynikających z obserwacji i analiz określa dyrektor szkoły.

Pracownicy niepedagogiczni − administracji i obsługi
§ 49.
1. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia
z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy.

i zwalnia

dyrektor

szkoły

2. Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor
szkoły.
3. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi szkoły współpracują z dyrektorem szkoły
i nauczycielami w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

Rozdział VIII.
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
§ 50.
1. Osiągnięcia uczniów są monitorowane na każdym etapie kształcenia, w oparciu
o opracowany i zatwierdzony przez radę pedagogiczną wewnątrzszkolny system oceniania
zwany dalej WZO.
2. WZO określa warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w szkole.
§ 51.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
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2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów
kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
§ 52.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które 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 szczególnych
uzdolnieniach ucznia,
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania ucznia,
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
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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 ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz
o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§ 53.
1. 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 zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych.
2. 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. Szczegółowe wymagania edukacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zasady oceniania zachowania są udostępnianie uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) w bibliotece szkolnej
oraz na stronie internetowej szkoły.
§ 54.
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży nie44

pełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych,
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym
dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych
przedszkolach,
szkołach
i placówkach,
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę
takiego dostosowania- na podstawie tej opinii,
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na
podstawie tej opinii.
§ 55.
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających
ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 56.
1. 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.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Szczegółowe zasady zwalniania z zajęć wychowania fizycznego określa procedura zwalniania z zajęć wychowania fizycznego, z którą szkoła zaznajamia rodziców lub prawnych
opiekunów na pierwszym spotkaniu z rodzicami, a uczniów na pierwszych lekcjach wychowania fizycznego.
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4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na
wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 57.
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące,
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
§ 58.
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej,
2) końcowej.
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2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikację śródroczną ucznia przeprowadza się na koniec pierwszego semestru, zgodnie
z obowiązującą organizacją roku szkolnego.
4. Na dwa tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, obowiązani są poinformować ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem ocen niedostatecznych.
5. Na dwa tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym zabraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca oddziału na zebraniu z rodzicami, informuje rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych.
6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału obowiązani są poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
8. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wpisują przewidywane oceny klasyfikacyjne długopisem w dzienniku lekcyjnym, w ostatniej rubryce przewidzianej na oceny
cząstkowe.
9. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, wychowawca oddziału na zebraniu z rodzicami, informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
ocen niedostatecznych.
10. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
11. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje
z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
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12. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej, oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
13. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.
§ 59.
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala nauczyciel-wychowawca
oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego
ucznia.
3. Roczną ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych, organizowanych w zakładach pracy,
ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie oceny i opinii wystawionej przez
pracodawcę.
4. Końcową ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych, organizowanych w szkole
i zakładach pracy, ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie oceny ustalonej
przez nauczyciela oraz na podstawie oceny i opinii wystawionej przez pracodawcę.
§ 60.
Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów
1. Kryteria oceniania powinny uwzględniać:
1) wymagania edukacyjne określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego
i w zawodach oraz w programach nauczania,
2) indywidualne możliwości edukacyjne i psychofizyczne ucznia,
3) wkład pracy ucznia.
2. Ocenie podlegają:
1) zakres wiadomości i umiejętności,
2) rozumienie materiału nauczania,
3) umiejętność stosowania wiedzy.
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3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
jak powinien dalej się uczyć.
4. Oceny bieżące, śródroczne i roczne 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.
2. Przy ustaleniu bieżącej oceny dopuszcza się możliwość stosowania znaku plus lub minus
z wyłączeniem oceny celującej.
3. Ustala się następujące kryteria wymagań na poszczególne oceny:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) opanował w pełni zakres wiadomości i umiejętności określony w programie nauczania,
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
c) biegle posługuje się zdobytą wiedzą i nabytymi umiejętnościami przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych o podwyższonym stopniu
trudności, proponuje nietypowe rozwiązania,
d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach
sportowych,
e) posiada inne porównywalne z powyższymi osiągnięcia,
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował w wysokim stopniu zakres wiadomości i umiejętności określony
w programie nauczania,
b) sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami przy samodzielnym
rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach,
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programem
nauczania,
b) poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności,
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c)
d) rozwiązuje lub
i praktyczne,

wykonuje

samodzielnie

typowe

zadania

teoretyczne

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania, które
są niezbędne do dalszego kształcenia,
b) rozwiązuje lub wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określonych
w programie nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego
kształcenia,
b) rozwiązuje lub wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania,
koniecznych do dalszego kształcenia,
b) nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela, rozwiązywać zadań teoretycznych lub
praktycznych o elementarnym stopniu trudności.
§ 61.
Zasady oceniania
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się na podstawie przedmiotowych
systemów oceniania, opracowanych przez zespoły nauczycieli i zatwierdzanych przez dyrektora szkoły.
2. Przedmiotowy system oceniania stanowi uzupełnienie WZO i jest do wglądu dla uczniów
i rodziców (prawnych opiekunów) w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
3. Minimalna liczba ocen, na podstawie których dokonuje się oceny ucznia za semestr, nie
może być mniejsza od trzech przy jednej lub dwóch godzinach zajęć dydaktycznych tygodniowo.
4. Przy liczbie godzin zajęć tygodniowo większej od trzech, minimalna liczba ocen musi być
zawsze o jeden większa od tygodniowej liczby godzin zajęć dydaktycznych danego
przedmiotu.
5. Prace pisemne i zadania praktyczne są obowiązkowe.
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6. O dacie, zakresie i formie prac pisemnych z większej partii materiału uczniowie
są powiadamiani co najmniej tydzień przed ich terminem.
7. W razie nieobecności nauczyciela danego przedmiotu pracę pisemną może przeprowadzić
nauczyciel realizujący zastępstwo, w przeciwnym razie należy ustalić z uczniami nowy
termin pracy pisemnej.
8. W razie nieobecności ucznia na pracy pisemnej jest on zobowiązany do przystąpienia do
niej w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela przedmiotu; w przypadku niezgłoszenia się ucznia w tym terminie nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę i umiejętności
ucznia z zakresu sprawdzianu na pierwszej lekcji, na której uczeń jest obecny
9. Bieżące sprawdzanie wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał do trzech ostatnich lekcji, może być niezapowiedziane.
10. W ciągu jednego dnia nie może być więcej niż jeden całogodzinny sprawdzian, a w ciągu
tygodnia nie więcej jak trzy.
11. Uczeń, który podczas prac pisemnych i zadań praktycznych korzysta ze źródeł niedozwolonych przez nauczyciela lub nauczyciel stwierdza niesamodzielność pracy, otrzymuje
ocenę niedostateczną. Ocena ta nie podlega poprawie.
12. Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny niedostatecznej z prac pisemnych z większej
partii materiału tylko raz. Poprawa musi nastąpić nie później niż w ciągu dwóch tygodni
od oddania prac pisemnych w terminie ustalonym przez nauczycielem. Ocena z poprawy
jest kolejną oceną cząstkową.
13. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności powinny być sprawdzone
i ocenione w ciągu czternastu dni od ich napisania przez uczniów.
14. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów są im zwracane lub udostępniane do
wglądu w zależności od decyzji nauczyciela, z wyjątkiem prac pisemnych z większej partii materiału, które nauczyciel udostępnia uczniom lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) wyłącznie do wglądu i przechowuje do dnia zakończenia roku szkolnego.
15. W przypadku opuszczenia przez ucznia w okresie co najmniej dwóch miesięcy 20% zajęć
z danego przedmiotu nauczyciel ma prawo zarządzić egzamin frekwencyjny. Termin
przeprowadzenia egzaminu, formę oraz zakres wiadomości i umiejętności ustala nauczyciel.
16. W przypadku otrzymania przez ucznia śródrocznej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych, zobowiązany jest on do jej poprawienia w ciągu dwóch miesięcy od ustalenia
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, w terminie ustalonym przez nauczyciela.
17. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
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§ 62.
Tryb otrzymania wyższych od przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych
1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych tylko o jedną ocenę, gdy:
1) co najmniej połowa uzyskanych ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się
ubiega, lub od niej wyższą,
2) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu jest nie niższa niż 90% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby),
3) wszystkie nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione,
4) przystąpił do wszystkich, przewidzianych przez nauczyciela, form sprawdzianów
i prac pisemnych w terminie (z wyjątkiem długotrwałej choroby),
5) uzyskał ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych oceny pozytywne, również
w trybie poprawy ocen niedostatecznych.
2. Uczeń, ubiegający się o podwyższenie oceny, zwraca się z pisemną prośbą do wychowawcy oddziału w ciągu 2 dni roboczych od ostatecznego terminu poinformowania
uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
3. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3, wychowawca oddziału odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi
przedmiotu.
4. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust.1 prośba
ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
6. Uczeń spełniający wszystkie warunki, najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności
w formie:
1) pisemnej i ustnej z przedmiotów teoretycznych,
2) przede wszystkim zadań praktycznych z informatyki i wychowania fizycznego,
3) zadań praktycznych z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie
ćwiczeń lub doświadczeń.
7. Sprawdzian przeprowadza komisja w składzie:
1) wychowawca oddziału − jako członek komisji,
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2) nauczyciel przedmiotu − jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne − jako członek
komisji.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
2) skład komisji,
3) termin sprawdzianu,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania sprawdzające,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej następuje w przypadku gdy uzyskana ocena,
w wyniku sprawdzianu, jest równa ocenie, o którą ubiega się uczeń lub wyższa.
11. Ostateczna roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od oceny proponowanej
przez nauczyciela danego przedmiotu.
§ 63.
Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej ceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Dyrektor szkoły sprawdza, czy nie zostały naruszone procedury oceniania ucznia.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły − jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne − jako egzaminujący,
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne − jako członek
komisji.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie:
1) pisemnej i ustnej z przedmiotów teoretycznych,
2) przede wszystkim zadań praktycznych z informatyki i wychowania fizycznego,
3) zadań praktycznych z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie
ćwiczeń lub doświadczeń.
7. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zastrzeżenia. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
8. Zestawy zadań ustala egzaminator w porozumieniu z członkami komisji, a zatwierdza
dyrektor lub wicedyrektora. Liczba zestawów zadań powinna być o 1większa od liczby
zdających uczniów.
9. Komisja na podstawie przeprowadzonego egzaminu może:
1) podwyższyć ocenę − w przypadku pozytywnego wyniku sprawdzianu,
2) pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela − w przypadku negatywnego wyniku
sprawdzianu.
10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
2) skład komisji,
3) termin sprawdzianu,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania sprawdzające,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
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12. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.
14. Przepisy ust. 1 − 14 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. w tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 64.
Kryteria oceniania zachowania
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
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.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
3. Przy ocenie zachowania uczniów uwzględnia się:
1) stosunek do obowiązków szkolnych,
2) kulturę osobistą,
3) aktywność społeczną.
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4. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) systematycznie uczęszcza do szkoły, jest punktualny, wszystkie nieobecności na
zajęciach edukacyjnych ma usprawiedliwione,
b) aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych,
c) rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania w szkole i poza szkołą,
d) jest wytrwały w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce,
e) sumiennie i w terminie wypełnia przydzielone mu dodatkowe zadania,
f) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą: zawsze dba o kulturę języka, nie używa
wulgarnych słów, okazuje szacunek innym osobom,
g) szanuje symbole szkolne i narodowe,
h) wyróżnia się dbałością o higienę, estetykę wyglądu i zdrowie,
i) przejawia postawę negatywną wobec wszelkich nałogów,
j) dba o mienie szkoły, swoje i kolegów,
k) systematycznie pracuje na rzecz drugiego człowieka,
l) jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
m) aktywizuje innych uczniów do współpracy,
n) czuje się współodpowiedzialny za zobowiązania przyjęte przez grupę do wykonania określonego zadania,
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) systematycznie uczęszcza do szkoły, jest punktualny, wszystkie nieobecności na
zajęciach edukacyjnych ma usprawiedliwione,
b) uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych,
c) rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania w szkole i poza szkołą,
d) jest wytrwały w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce,
e) sumiennie i w terminie wypełnia przydzielone mu dodatkowe zadania,
f) odznacza się wysoką kulturą osobistą i kulturą słowa, okazuje szacunek
wszystkim pracownikom i uczniom szkoły,
g) szanuje symbole szkolne i narodowe,
h) dba o higienę, estetykę wyglądu i zdrowie,
i) przejawia postawę negatywną wobec wszelkich nałogów,
j) dba o mienie szkoły, swoje i kolegów,
k) aktywnie współpracuje w działaniach podejmowanych na rzecz klasy, szkoły
i środowiska lokalnego,
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l) aktywizuje innych uczniów do współpracy,
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) systematycznie uczęszcza do szkoły, świadomie nie spóźnia się, dopuszcza się 5
spóźnień i 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,
b) stymulowany przez nauczyciela, wykazuje aktywność na zajęciach edukacyjnych,
c) rozwija się w miarę możliwości,
d) dąży do pokonania trudności w nauce,
e) wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
f) jest kulturalny, dba o piękno mowy ojczystej, okazuje szacunek wszystkim pracownikom i uczniom szkoły,
g) szanuje symbole szkolne i narodowe,
h) dba o higienę, swój wygląd i zdrowie,
i) nie ulega nałogom,
j) dba o mienie szkoły, swoje i kolegów,
k) jest wrażliwy na krzywdę ludzką i chętnie niesie pomoc słabszym,
l) uczestniczy w działaniach podejmowanych na rzecz klasy i szkoły,
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) nie zawsze systematycznie uczęszcza do szkoły, dopuszcza się 10 spóźnień i 20
godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,
b) nie zawsze uczy się systematycznie, nie wykorzystuje swoich możliwości, zdarza mu się przeszkadzać w zajęciach edukacyjnych,
c) rzadko wykorzystuje szansę poprawy swoich wyników nauczania,
d) nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
e) przestrzega normy kultury współżycia w szkole i poza nią, nie zawsze okazuje
szacunek innym,
f) szanuje symbole szkolne i narodowe,
g) nie dba wystarczająco o swoją higienę, wygląd i zdrowie,
h) sporadycznie pali papierosy, nie pije alkoholu, nie narkotyzuje się,
i) uczeń bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły tylko na skutek oddziaływań nauczycieli, rodziców lub kolegów,
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) niesystematycznie uczęszcza do szkoły, dopuszcza się 15 spóźnień i 30 godzin
nieusprawiedliwionych w semestrze,
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b) w naukę wkłada minimalny wysiłek, osiąga wyraźnie coraz słabsze wyniki, nie
wykorzystuje swoich możliwości,
c) nie wykorzystuje szansy poprawy wyników nauczania,
d) świadomie utrudnia pracę nauczycielom i uczniom na zajęciach edukacyjnych
e) odmawia przyjęcia dodatkowych zadań,
f) nie przestrzega podstawowych zasad kultury osobistej, używa wulgarnych słów,
jest arogancki, nie okazuje szacunku innym,
g) ulega nałogom w szkole i poza nią,
h) zdarza mu się lekceważenie poleceń w zakresie ładu i porządku w szkole,
i) nie reaguje na oddziaływania wychowawcze nauczycieli, rodziców lub kolegów
i nie podejmuje zobowiązania do zmiany swojego zachowania,
j) nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy lub szkoły nawet przy wyraźnym
oddziaływaniu nauczycieli, rodziców lub kolegów,
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) niesystematycznie uczęszcza do szkoły, liczba spóźnień przekracza 15, a liczba
godzin nieusprawiedliwionych przekracza 30 w semestrze,
b) wagaruje i ucieka z zajęć edukacyjnych,
c) lekceważy obowiązki szkolne, osiąga wyniki znacznie poniżej swoich możliwości,
d) nie wykorzystuje szansy poprawy wyników nauczania,
e) notorycznie uniemożliwia nauczycielowi prowadzenie zajęć,
f) w sposób manifestacyjny i rażący demonstruje lekceważenie podstawowych zasad kultury osobistej (używa wulgarnych słów, nie okazuje szacunku innym
osobom, jest agresywny, powoduje sytuacje konfliktowe, kłamie, kradnie),
g) nie dba o higienę, wygląd zewnętrzny i zdrowie,
h) ulega nałogom i namawia innych,
i) niszczy, dewastuje w sposób świadomy mienie szkoły,
j) nie reaguje na oddziaływania wychowawcze nauczycieli, rodziców lub kolegów
i nie podejmuje zobowiązania do zmiany swojego zachowania,
k) nie chce współpracować z zespołem klasowym, neguje podejmowane inicjatywy na rzecz oddziału, podejmuje działania destrukcyjne.
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§ 65.
Zasady oceniania zachowania
1. Przed wystawieniem oceny zachowania każdy nauczyciel ma prawo zgłosić
do wychowawcy oddziału, opinie dotyczące zachowania poszczególnych uczniów.
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem §66.
§ 66.
Tryb odwoławczy od rocznej oceny zachowania
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej ceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Dyrektor szkoły sprawdza, czy nie zostały naruszone procedury oceniania ucznia.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
5. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły − jako przewodniczący komisji,
2) wychowawca oddziału,
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
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4) pedagog,
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
6) przedstawiciel rady rodziców.
6. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
7. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,
3) imię i nazwisko ucznia,
4) wynik głosowania,
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 67.
Egzamin klasyfikacyjny
1. 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 edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej i udokumentowanej w odpowiednim czasie nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,
2) który przeszedł ze szkoły innego typu lub zmienił kierunek kształcenia,
3) spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia o którym mowa w ust.4 pkt 3 nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych wychowania fizycznego oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie:
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1) pisemnej i ustnej z przedmiotów teoretycznych,
2) przede wszystkim zadań praktycznych z informatyki i wychowania fizycznego,
3) zadań praktycznych z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie
ćwiczeń lub doświadczeń.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
9. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust.4 pkt 2 i 3, przeprowadza komisja,
w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten
egzamin.
10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.4 pkt 2 i 3 oraz jego
rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów
klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
11. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
12. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
2) skład komisji przeprowadzającej egzamin,
3) termin egzaminu,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem
§63.
14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
16. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające
uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
17. Uczeń nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu,
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, we własnym zakresie organizuje zajęcia
umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
"nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.
19. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem
§63.
20. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
z zastrzeżeniem § 63.

§ 68.
Egzamin poprawkowy
1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Uczeń składa podanie o egzamin poprawkowy przed rozpoczęciem zebrania plenarnego
rady pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji.
3. Podanie powinno zawierać opinię wychowawcy klasy uwzględniającą uzyskane oceny
z danego przedmiotu oraz frekwencję ucznia na zajęciach edukacyjnych.
4. Uczeń ma obowiązek, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych w danym roku
szkolnym, zgłosić się do nauczyciela po zagadnienia egzaminacyjne. Odbiór zagadnień
potwierdza własnoręcznym podpisem.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie:
1) pisemnej i ustnej z przedmiotów teoretycznych,
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2) przede wszystkim zadań praktycznych z informatyki i wychowania fizycznego,
3) zadań praktycznych z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie
ćwiczeń lub doświadczeń.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której
skład 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.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być zwolniony z udziału w pracy komisji.
w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
2) skład komisji,
3) termin egzaminu,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 63.
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13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, składa podanie o warunkowe promowanie do klasy programowo wyższej przed
rozpoczęciem zebrania plenarnego rady pedagogicznej.
15. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

Rozdział IX.
Uczniowie i rodzice

Uczniowie
§ 69.
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
2) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
3) pomocy w przypadku trudności w nauce,
4) otrzymania od nauczyciela informacji o kryteriach oceniania,
5) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
6) rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
7) odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,
8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
9) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
10) poszanowania godności osobistej,
11) swobodnego wyrażania swoich poglądów pod warunkiem, że nie naruszają dobra
innych osób,
12) działalności samorządowej oraz zrzeszania się w organizacjach społecznych działających w szkole, za zgodą dyrektora szkoły,
13) korzystania z pomieszczeń szkoły, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
technologii informacyjnej,
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14) indywidualnego programu lub toku nauczania po spełnieniu warunków zawartych
w odrębnych przepisach,
15) zwolnienia na swój wniosek z obowiązkowych zajęć szkolnych (w porozumieniu
z rodzicami) na okres jednego tygodnia przed eliminacjami okręgowymi i na okres
dwóch tygodni przed eliminacjami centralnymi w przypadku uczestnictwa
w kolejnych etapach olimpiady przedmiotowej,
16) spełniania obowiązku nauki poza szkołą na wniosek rodziców za zgodą dyrektora
szkoły. Dyrektor może wydać zezwolenie, jeżeli do wniosku rodziców dołączono:
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej dla technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły i stopnia
oraz zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
2. Uczennicom w ciąży przysługują następujące prawa, przywileje i udogodnienia:
1) urlopy macierzyńskie,
2) zwolnienia z obowiązku uczestnictwa w zajęciach mogących mieć szkodliwy
wpływ na rozwój zarodka lub płodu (wychowania fizycznego, zajęcia praktyczne),
3) możliwość korzystania z indywidualnego toku nauki oraz indywidualnej opieki pedagogicznej w szkole,
4) możliwość składania egzaminu dojrzałości w dodatkowo wyznaczonym terminie,
5) prawo powrotu do szkoły po spełnieniu podstawowych funkcji macierzyńskich do
tej samej klasy i specjalności; ewentualna zmiana trybu pobierania nauki lub szkoły
(na kształcenie wieczorowe, zaoczne lub eksternistyczne) możliwa jest wyłącznie za
zgodą i na wniosek zainteresowanej osoby.
3. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń, rodzice lub prawni opiekunowie mogą odwołać się do:
1) wychowawcy, gdy prawa narusza uczeń, nauczyciel lub inny pracownik szkoły,
2) dyrektora, gdy prawa narusza wychowawca,
3) organu nadzorującego, gdy prawa narusza dyrektor szkoły.
4. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać wewnętrznego prawa obowiązującego w szkole,
2) okazywać należny szacunek wszystkim członkom społeczności szkolnej,
3) postępować w sposób godny i odpowiedzialny, dbać o dobre imię szkoły,
4) aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,
5) przebywać podczas przerw i zajęć edukacyjnych wyłącznie na terenie szkoły,
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6) systematycznie uczęszczać na zajęcia zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć,
a nieobecności usprawiedliwiać w ciągu pierwszych 3 dni po powrocie do szkoły,
szczegółowe informacje dotyczące systemu postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia bez usprawiedliwienia określa kontrakt frekwencji,
7) uczestniczyć w zajęciach uzupełniających różnice programowe wynikające z realizacji podstawy programowej,
8) uzupełnić zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach szkolnych,
9) zgłaszać nauczycielom problemy związane ze zrozumieniem materiału,
10) systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych,
11) przeciwstawiać się przejawom agresji i wandalizmu,
12) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
13) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, szanować i wzbogacać dobre tradycje
szkoły,
14) dbać o kulturę słowa,
15) dbać o schludny wygląd oraz nosić stosowny strój,
16) przez odpowiedni strój rozumie się w szczególności:
a) chłopcy:
˗ lekkie i wygodne obuwie,
˗ długie spodnie,
˗ koszula, koszulka z krótkim lub długim rękawem,
˗ marynarka, bluza lub sweter w ciemnym kolorze,
b) dziewczęta:
˗ lekkie i wygodne obuwie na niskim obcasie,
˗ długie spodnie, spódnica lub sukienka,
˗ bluzka, koszulka z długim lub krótkim rękawem o małym dekolcie, długość
bluzki co najmniej do bioder,
17) dbać o higienę osobistą,
18) zwrócić do biblioteki wypożyczone książki oraz pomoce dydaktyczne 15 dni przed
końcem roku szkolnego,
19) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody.
5. Uczniowi zabrania się:
1) używania telefonów komórkowych i innych urządzeń nagrywająco-odtwarzających
w czasie zajęć edukacyjnych,
2) palenia tytoniu na terenie szkoły, w tym e-papierosów,
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3) wnoszenia i spożywania alkoholu i innych środków zmieniających świadomość, na
terenie szkoły oraz w jej obrębie,
4) używania wulgaryzmów i wyrazów naruszających godność osobistą drugiego człowieka,
5) wnoszenia na teren szkoły niebezpiecznych narzędzi,
6) spożywania posiłków w czasie lekcji,
7) niszczenia mienia szkolnego,
8) spóźniania się na lekcje,
9) opuszczania terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,
10) wprowadzania na teren szkoły osób trzecich.
6. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń multimedialnych:
1) w czasie zajęć szkolnych uczniowie mają bezwzględny obowiązek wyłączenia telefonów komórkowych, innych środków łączności i urządzeń multimedialnych,
2) korzystanie z wymienionych urządzeń jest możliwe w czasie przerw w zajęciach,
z poszanowaniem godności osób trzecich oraz dbałością o wizerunek wszystkich
uczniów i pracowników szkoły,
3) bez wiedzy i zgody nauczyciela lub osób prowadzących zajęcia uczeń nie ma prawa
nagrywania, przetwarzania i przesyłania informacji i zdjęć.

Nagrody i kary
§ 70.
1. W szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.
§ 71.
Nagrody
1. Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów.
2. Nagroda może być przyznana za:
1) rzetelną naukę lub pracę społeczną,
2) wzorową postawę i etyczne postępowanie,
3) wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.
3. Nagroda może być udzielona w formie:
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1) ustnej lub pisemnej (odnotowanej w dzienniku lekcyjnym) pochwały wychowawcy
oddziału lub nauczyciela przedmiotu,
2) ustnej lub pisemnej (odnotowanej w dzienniku lekcyjnym) pochwały dyrektora
szkoły,
3) dyplomu uznania,
4) listu pochwalnego do rodziców lub prawnych opiekunów,
5) nagrody rzeczowej lub pieniężnej ufundowanej przez radę rodziców,
6) nagrody specjalnej dla uczniów osiągających wysokie lokaty w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych,
7) innego wyróżnienia lub nagrody w miarę możliwości finansowych szkoły np. dofinansowania do wycieczki klasowej.
4. O nagrodę może wnioskować:
1) wychowawca oddziału,
2) nauczyciel przedmiotu,
3) dyrektor szkoły,
4) rada pedagogiczna,
5) samorząd uczniowski,
6) inny pracownik szkoły.
5. O przyznanej nagrodzie informowani są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia przez
wychowawcę oddziału.
6. Kryteria przyznawania nagród:
1) pochwałę wychowawcy oddziału otrzymują uczniowie za:
a) aktywny udział w życiu klasy,
b) organizację imprez klasowych,
c) przykładną postawę wobec koleżanek i kolegów np. pomoc w nauce, opiekę
nad uczniem niepełnosprawnym,
d) pracę społeczną na rzecz klasy,
e) wyraźną poprawę wyników w nauce i zachowaniu,
f) kulturę osobistą,
2) pochwałę dyrektora szkoły otrzymują uczniowie, którzy:
a) wykazali się osiągnięciami w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
b) osiągnęli w danym roku szkolnym średnią ocen 4,5 lub wyższą, a z zachowania
ocenę bardzo dobrą lub wzorową i otrzymali co najmniej dostateczne oceny
końcowe,
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c) wyróżnili się w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska,
3) dyplom uznania otrzymują uczniowie, którzy:
a) zajęli 1, 2 lub 3 miejsce w konkursach szkolnych,
b) wykazali się 100% frekwencją na zajęciach lekcyjnych w ciągu roku szkolnego
i nie otrzymali ocen niedostatecznych,
c) uczniowie, którzy osiągnęli wyróżniające się wyniki w klasie,
4) nagrodę rzeczową otrzymują:
a) uczniowie, którzy osiągnęli w danym roku szkolnym średnią ocen 4,75 lub
wyższą, z zachowania ocenę bardzo dobrą lub wzorową i otrzymali co najmniej
dostateczne oceny końcowe,
b) oddział, który w danym roku szkolnym uzyskał frekwencję co najmniej 95 %
w formie dofinansowania do wycieczki,
5) nagrodę specjalną otrzymują uczniowie finaliści bądź laureaci olimpiad przedmiotowych lub zawodowych,
6) list pochwalny dla rodziców lub prawnych opiekunów ucznia:
a) osiągnięcie przez ucznia wybitnych wyników w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie,
b) za wykazanie się wyjątkową aktywnością społeczną na rzecz szkoły
i środowiska.
7. Otrzymanie przez ucznia dyplomu uznania nie wyklucza przyznania nagrody rzeczowej.
8. Nagrody wręcza się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
§ 72.
Kary
1. Karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów.
2. Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie obowiązków zapisanych w statucie szkoły,
a w szczególności za:
1) nieprzestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły,
2) agresywne zachowanie wobec nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły,
zastraszenia, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej bądź psychicznej na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę,
3) zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu własnemu lub innych członków społeczności szkolnej, w tym posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzają-
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cych; palenie tytoniu i nikotyny, picie alkoholu, stosowanie i dystrybucję środków
psychoaktywnych,
4) kradzież lub zniszczenie mienia szkolnego,
5) przestępstwa komputerowe oraz umieszczanie obraźliwych i ośmieszających nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły treści, zdjęć na stronach internetowych i portalach społecznościowych,
6) nierespektowanie praw autorskich,
7) fałszowanie dokumentacji szkoły,
8) frekwencję świadczącą o lekceważącym stosunku do obowiązków szkolnych.
3. Kara może być udzielona w formie:
1) ustnego lub pisemnego (odnotowanego w dzienniku lekcyjnym) upomnienia nauczyciela,
2) ustnego lub pisemnego powiadomienia rodziców lub prawnych opiekunów
o nagannym zachowaniu ucznia,
3) pisemnej nagany wychowawcy oddziału (dołączonej do teczki osobowej ucznia),
4) zawieszenia przywilejów uczniowskich: nieprzygotowania do zajęć bez podania
przyczyny i „szczęśliwego numeru”,
5) zawieszenia w pełnieniu funkcji społecznej na rzecz klasy, przez wychowawcę, a na
rzecz szkoły przez dyrektora szkoły,
6) zawieszenia, przez dyrektora szkoły, prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
7) określonej decyzją zespołu wychowawczego zwołanego w sprawie ucznia,
8) pisemnej nagany dyrektora szkoły (dołączonej do teczki osobowej ucznia),
9) przeniesienia do innej klasy o tym samym lub pokrewnym kierunku kształcenia,
10) przeniesienia do innej szkoły,
11) skreślenia z ewidencji uczniów, po wyczerpaniu w stosunku do ucznia, wszystkich
możliwych kar niższego stopnia, wymienionych w ust.3, pkt.1 - 7, jeśli nie obejmuje
go obowiązek nauki,
12) niepromowania do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez
ucznia na podstawie uchwały rady pedagogicznej, zgodnie z Wewnątrzszkolnymi
Zasadami Oceniania.
4. O karę może wnioskować:
1) wychowawca oddziału,
2) nauczyciel przedmiotu,
3) dyrektor szkoły,
4) zespół wychowawczy,
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5) rada pedagogiczna,
6) samorząd uczniowski,
7) inny pracownik szkoły.
5. O udzielonej karze informowani są rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przez wychowawcę oddziału, przewodniczącego zespołu wychowawczego lub dyrektora szkoły.
6. Obowiązuje gradacja udzielania kar zgodnie z ust.3. w szczególnych przypadkach kary
mogą być stosowane z pominięciem ww. gradacji.
7. Kryteria udzielania kar:
1) upomnienie nauczyciela otrzymują uczniowie za:
a) lekceważący stosunek do nauki,
b) łamanie przepisów porządkowych,
c) palenie papierosów na terenie szkoły,
d) samowolne opuszczanie terenu szkoły.
2) pisemną naganę wychowawcy oddziału otrzymują uczniowie za:
a) opuszczenie 30 godzin nieusprawiedliwionych,
b) świadome utrudnianie pracy nauczycielom i uczniom na zajęciach edukacyjnych,
c) niszczenie mienia,
d) nieprzestrzeganie podstawowych zasad kultury osobistej, używanie wulgarnych
słów, arogancję i nieokazywanie szacunku innym,
e) niereagowanie na oddziaływania wychowawcze nauczycieli,
i niepodejmowanie zobowiązania do zmiany swojego zachowania,

rodziców

3) pisemną naganę dyrektora szkoły otrzymują uczniowie za:
a) opuszczenie 50 godzin nieusprawiedliwionych,
b) notoryczne uniemożliwianie nauczycielowi prowadzenia zajęć,
c) naruszanie godności osobistej nauczycieli,
d) demonstrowanie, w sposób manifestacyjny i rażący, lekceważenia podstawowych zasad kultury osobistej np. używanie wulgarnych słów, nie okazywanie
szacunku innym osobom, bycie agresywnym, wywoływanie sytuacji konfliktowych, okłamywanie,
e) przebywanie pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających na terenie
szkoły,
f) dewastowanie mienia szkoły,
g) kradzież mienia szkolnego lub prywatnego,
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h) niereagowanie na oddziaływania wychowawcze nauczycieli,
i niepodejmowanie zobowiązania do zmiany swojego zachowania,

rodziców

4) przeniesienie do innej klasy o tym samym lub pokrewnym kierunku kształcenia stosuje się wobec ucznia za:
a) zachowanie agresywne wobec innych kolegów i koleżanek lub pracowników
szkoły,
b) stosowanie przemocy:
˗ fizycznej,
˗ psychicznej,
˗ cyberprzemocy,
5) przeniesienie do innej szkoły stosuje się wobec ucznia:
a) po wyczerpaniu wszystkich możliwych kar niższego stopnia wymienionych
w ust.3 pkt 1 – 8,
b) w przypadku podjęcia decyzji o skreśleniu ucznia niepełnoletniego,
6) skreślenie z ewidencji uczniów stosuje się po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia,
wszystkich możliwych kar niższego stopnia wymienionych w ust. 3, pkt. 1 – 8,
a w szczególności za:
a) naruszenie godności osobistej nauczycieli, pracowników szkoły lub kolegów,
b) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej,
c) rejestrowanie przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez
wiedzy i zgody zainteresowanych,
d) spożywanie alkoholu lub przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły
oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę,
e) posiadanie bądź rozprowadzanie środków odurzających,
f) dewastację lub zagarnięcie mienia szkolnego,
g) stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu innych,
h) przynoszenie i używania w szkole niebezpiecznych narzędzi (noży, pistoletów
gazowych, petard, kastetów itp.) stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych osób w szkole,
i) niewywiązywanie się z obowiązku nauki poprzez systematyczne nieuczestniczenie w zajęciach,
a) samowolnego zaniechania nauki.
8. Kary wymierzone w ust.3, pkt.1-8 skutkują obniżeniem oceny zachowania zgodnie
z kryteriami ustalania ocen zachowania przyjętymi w WZO.
9. W przypadku wykroczenia nieprzewidzianego niniejszym regulaminem karę ustala dyrektor szkoły na wniosek i w porozumieniu z zespołem wychowawczym.
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10. Decyzję o naganach dyrektora podejmuje dyrektor na wniosek wychowawcy oddziału lub
innego nauczyciela oraz pracownika szkoły po rozmowie z uczniem i z wychowawcą.
11. Decyzję o skreśleniu z ewidencji uczniów ucznia pełnoletniego podejmuje, w oparciu
o regulamin w formie uchwały, rada pedagogiczna zwołana na wniosek dyrektora szkoły.
Wykonawcą wymienionej uchwały jest dyrektor szkoły.
12. Ukarany uczeń oraz jego rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo odwołania się od
kary w ciągu 7 dni, od momentu wymierzenia kary, do dyrektora szkoły.
13. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zajęcia stanowiska w ciągu 14 dni od chwili przyjęcia odwołania.

Procedura skreślenia uczniów z listy uczniów
§ 73.
1. Procedura skreślenia z listy uczniów dotyczy wyłącznie ucznia nie objętego obowiązkiem
szkolnym.
2. Procedura postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów:
1) sporządzenie notatki służbowej o zaistniałym incydencie lub długotrwałym nie
przestrzeganiu obowiązków dokonane przez nauczyciela, wychowawcę lub pracownika szkoły będącego świadkiem zaistniałej sytuacji,
2) sprawdzenie czy dany czyn, sytuacja została uwzględniona w statucie szkoły jako
przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu (art.39 ust.2 oraz
art.60 ust.1 pkt7 ustawy o systemie oświaty),
3) zebranie wszystkich dowodów w sprawie, zebranie opinii i wyjaśnień stron (także
rodziców ucznia),
4) w przypadku spełnienia pkt 1, 2, 3 poinformowanie rodziców i ucznia o wszczęciu
postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów oraz prawie do wglądu do zebranych materiałów,
5) po ustaleniu faktów, zebraniu dokumentacji, dyrektor szkoły zwołuje zebranie rady
pedagogicznej w terminie 14 dni od daty wszczęcia postępowania,
6) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony, którymi z ramienia szkoły są
pedagog, wychowawca, rzecznik praw ucznia, o czym uczeń powinien być poinformowany przez dyrektora.
3. Rada pedagogiczna przyjmuje następujący przebieg:
1) wychowawca lub pedagog szkolny, przedstawiają rzetelnie uchybienia
w postępowaniu ucznia, jakie są jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące,
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2) zabierają głos nauczyciele i inni świadkowie uchybień i wykroczeń, które uczeń popełnił,
3) rada pedagogiczna dyskutuje nad wysłuchanymi argumentami stron,
4) rada pedagogiczna dyskutuje, czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany mniejszymi
karami statutowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy
udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5) rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w danej sprawie, uchwała musi zapaść zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej,
6) sporządza się protokół z zebrania rady pedagogicznej.
4. W przypadkach szczególnych, gdy jest to konieczne ze względów na bezpieczeństwo oraz
ochronę życia i zdrowia uczniów, rada pedagogiczna ma prawo podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia z listy uczniów bez zachowania gradacji kar, w trybie natychmiastowym (art.108KPA).
5. Skreślenie z listy uczniów uchwalą rady pedagogicznej następuje również w przypadku,
utraty przez ucznia lub pracownika młodocianego miejsca odbywania praktycznej nauki
zawodu i nie wskazania w ciągu miesiąca nowego miejsca jej odbywania potwierdzonego
umową. w tym przypadku na podstawie pisma kierownika praktycznej nauki zawodu, opisującego zaistniałą sytuację, rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu ucznia
z listy uczniów na podstawie, której dyrektor szkoły podejmuje decyzję.
6. Dyrektor przedstawia sprawę samorządowi uczniowskiemu celem otrzymania opinii,
która nie jest wiążąca dla dyrektora, lecz bez niej decyzja jest nieważna.
7. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego
zgodność uchwały z przepisami prawa dyrektor szkoły podejmuje decyzję.
8. W przypadku podjęcia decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów, dyrektor konstruuje
decyzję na piśmie, która musi być zgodna z KPA i zawierać elementy przewidziane
art.107KPA:
1) numer decyzji wpisany do rejestru decyzji,
2) datę wydania i nazwę organu wydającego decyzję,
3) dane ucznia, którego dotyczy decyzja,
4) podstawę prawną znajdującą ugruntowanie w ustawie o systemie oświaty, kodeksie
prawa administracyjnego, statucie szkoły, treść decyzji i jej uzasadnienie,
5) pouczenie o trybie odwoławczym.
9. Dyrektor dostarcza decyzję uczniowi i jego rodzicom bez różnicy, czy uczeń został skreślony, czy nie.
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10. Wykonanie decyzji następuje dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub
natychmiast, jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
11. W przypadku odwołania należy wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia jej
przez instancję odwoławczą.
W przypadku ucznia objętego obowiązkiem szkolnym dyrektor może wystąpić do Kuratora
Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Obowiązuje wówczas procedura analogiczna jak przy skreśleniu z listy uczniów.
§ 74.
Tryb odwoławczy
1. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu wskazanego
w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni od
otrzymania decyzji.
2. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję podpisują i odbierają rodzice. Jeśli nie ma bezpośredniego kontaktu z rodzicami, to decyzję dostarcza się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
3. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w akta sprawy oraz w protokoły zeznań oraz
protokół rady pedagogicznej w części dotyczącej sprawy ich dziecka. Protokoły nie są objęte tajemnicą państwową.
4. Jeżeli uczeń lub jego rodzice wniosą odwołanie, dyrektor szkoły ma 7 dni na ustosunkowanie się do niego, ponownie analizując całą sprawę, bada nowe fakty. Jeśli przychyli się
do odwołania i zmieni swoja decyzję, to robi w formie decyzji pisemnej. Jeśli jednak podtrzyma swoją decyzję, to po 7 dniach przesyła całą dokumentację do organu odwoławczego, który ponownie bada sprawę. Decyzja wydana przez ten organ jest ostateczna. Można
ją zaskarżyć do NSA, który bada decyzję pod względem proceduralnym, a nie merytorycznym.
5. W trakcie całego postępowania proceduralnego, uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do
chwili otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej
wykonalności, który nadaje się w przypadkach:
1) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę życia i zdrowia,
2) ze względu na interes społeczny,
3) ze względu na wyjątkowy interes strony.
6. Od rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje odwołanie.
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Rodzice
§ 75.
1. Szkoła wspomaga rodzinę w zadaniach wychowawczych poprzez:
1) spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami lub prawnymi opiekunami,
1) pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
2) pedagogizację i organizację szkoleń dla rodziców lub prawnych opiekunów,
3) organizację współpracy z instytucjami wspomagającymi.
2. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów mają prawo do:
1) zapoznania się ze statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, szkolnym zestawem programów nauczania i szkolnym zestawem podręczników,
2) otrzymania rzetelnej informacji o postępach edukacyjnych i zachowaniu swojego
dziecka,
3) wglądu (w obecności nauczyciela) do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych:
a) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym,
b) w innym czasie, po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na
spotkanie, ale nie w trakcie prowadzonej przez nauczyciela lekcji,
4) wglądu (w obecności dyrektora szkoły) do dokumentacji egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
5) otrzymania porad i wskazówek od nauczycieli lub pedagoga szkolnego,
6) przedstawiania inicjatyw wzbogacających pracę szkoły,
7) wyrażania swojej opinii o szkole.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów mają obowiązek:
1) dopilnowania systematycznego uczęszczania swojego dziecka do szkoły,
2) usprawiedliwiania w terminie nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych,
3) bieżącego analizowania postępów w nauce swojego dziecka,
4) udziału w zebraniach i spotkaniach klasowych organizowanych przez szkołę,
a w razie nieobecności na zebraniu skontaktować się z wychowawcą – w terminie
do 2 dni od daty spotkania.
4. Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach z rodzicami, nie kontaktują się
z wychowawcą oddziału i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające
uczniowi trudności, nie mogą kwestionować oceny i powołać się na brak informacji
o postępach w nauce dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych lub
rocznych.
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5. Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami stanowi załącznik do organizacji pracy
szkoły.
6. Miejscem udzielania informacji o uczniu jest szkoła.

Rozdział X.
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczniów do szkoły
§ 76.
1. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkoły oraz przenoszenia uczniów z innych typów szkół regulują odrębne przepisy.
2. Do klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły i stopnia
przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
3. Rekrutacja odbywa się za pomocą miejskiego systemu elektronicznego NABO.
4. Rodzic (prawny opiekun) z kandydatem do szkoły na portalu www.edu.walbrzych.eu
w zakładce rekrutacja wybiera właściwą szkołę, wypełnia elektroniczny wniosek
i po wydrukowaniu i podpisaniu składa w sekretariacie szkoły.
5. Nad przebiegiem rekrutacji czuwa szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana
przez dyrektora szkoły.
6. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Powinno się ono zakończy najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza
się postępowanie rekrutacyjne.

Rozdział XI.
Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami
§ 77.
1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, a zwłaszcza z:
1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu,
2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu,
3) IV Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wałbrzychu,
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4) Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu,
5) Komendą Straży Miejskiej w Wałbrzychu.
2. Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, terapeutycznymi, instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym, MOPS-em, sądem, policją, strażą miejską oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz zdrowia psychicznego i profilaktyki
jest obowiązkiem stałym pedagoga. W przypadku pozostałych instytucji dyrektor,
w trybie zadań doraźnych lub długofalowych, wyznacza nauczycieli, którym zleca zadanie koordynowania współpracy.
3. Szczegółową organizację współpracy w danym roku szkolnym zawierają plany pracy zespołów przedmiotowych a zwłaszcza plan pracy pedagoga szkolnego.

Rozdział XII.
Bezpieczeństwo uczniów w szkole i na imprezach organizowanych przez
szkołę
§ 78.
1. Bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole zapewniane jest poprzez:
1) dyżury nauczycieli w czasie wszystkich przerw między lekcjami,
2) szkolenie pracowników szkoły pod względem zasad 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) zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Dyżury nauczycieli
§ 79.
1. Opiekę nad uczniami w czasie przerw lekcyjnych sprawują nauczyciele pełniący dyżur
zgodnie z harmonogramem opracowanym przez dyrektora szkoły i wg następujących zasad:
1) w ramach szkolnych obowiązków każdy nauczyciel szkoły jest zobowiązany do
pełnienia dyżuru w określonym rejonie szkoły,
2) plan dyżurów jest opracowany przez wicedyrektora szkoły, z uwzględnieniem aktualnego planu godzin lekcyjnych. w planie określony jest rejon i czas trwania dyżuru,
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3) dyżur trwa od przerwy poprzedzającej zajęcia do przerwy po ostatnich zajęciach nauczyciela włącznie i dotyczy wszystkich przerw,
4) w czasie dyżuru nauczyciel powinien zwracać uwagę na:
a) bezpieczeństwo uczniów,
b) zachowanie uczniów,
c) obecność osób obcych,
d) na ład i porządek w miejscu objętym dyżurem,
5) nauczyciel jest zobowiązany zgłaszać dyrekcji wszelkie nieprawidłowości lub sytuacje nieprzestrzegania przez uczniów regulaminu szkolnego,
6) w sytuacji zagrożenia zdrowia uczniów (omdlenia, wypadki) należy udzielić pomocy, niezwłocznie wezwać pielęgniarkę szkolną, a następnie dyrektora szkoły.

Wycieczki
§ 80.
1. Szkoła może organizować wycieczki, imprezy szkolne oraz obozy letnie i zimowe.
2. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia podstawowej dokumentacji, która zawiera:
1) kartę wycieczki,
2) listę uczestników,
3) pisemne zgody rodziców lub prawnych opiekunów uczniów niepełnoletnich.
3. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystycznej powinny
mieć na celu:
1) poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
i historii,
2) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego,
3) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
4) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego
oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
5) podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
6) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
7) przeciwdziałanie patologii społecznej.
4. Wycieczki mogą przyjąć następujące formy:
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1) wycieczki przedmiotowe, inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem nauczania,
2) wycieczki turystyczno-krajoznawcze, odbywające się w terenie powszechnie
uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego,
3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje itp.,
4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od
uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.
5. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz
nauczycielskich planów dydaktycznych.
6. W wycieczce klasowej powinno brać udział co najmniej 85% uczniów danej klasy.
7. Za bezpieczeństwo uczestników wycieczki odpowiada kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
8. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek i imprez szkolnych określa odrębny regulamin
wycieczek szkolnych opracowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Zasady organizowania i przebiegu studniówki

§ 81.
1. Studniówka jest imprezą szkolną.
2. Studniówkę dla uczniów klas czwartych technikum organizują i finansują rodzice. Zasady
organizacji formułuje szkoła i przedstawia je przez wychowawców na zebraniach organizacyjnych uczniom i rodzicom.
3. W balu uczestniczą uczniowie klas czwartych.
4. Zaproszeni przez nich goście powinni być uczniami szkół ponadgimnazjalnych bądź starsi. Uczeń jest odpowiedzialny za swojego gościa.
5. Każdy oddział przygotowuje listę zbiorczą uczestników, a organizatorzy studniówki mają
prawo do wylegitymowania gości.
6. Podczas trwania studniówki obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek.
7. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy oraz zagrażają bezpieczeństwu swojemu bądź innych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.
Organizatorzy mają prawo zawiadomić ich rodziców lub policję. Poniosą oni również
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ewentualne koszty naprawy zniszczonego mienia, interwencji służb porządkowych
i medycznych.
8. Za zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie zapisów regulaminu odpowiedzialni są
organizatorzy studniówki – rodzice.

Procedury postępowania wobec zachowań niepożądanych
§ 82.
1. Każdy uczeń, rodzic, pracownik szkoły ma prawo i obowiązek zgłosić o zaistniałych zachowaniach wynikających z patologii społecznych (demoralizacja, przemoc fizyczna,
psychiczna, uzależnienia, pedofilia, prostytucja) z zachowaniem drogi służbowej.
2. Osoba, która doświadczyła przemocy psychicznej bądź fizycznej ma prawo szukać pomocy u osób, do których ma zaufanie na terenie szkoły – wychowawca, dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel, psycholog, pedagog i każdy dorosły łącznie z pracownikami administracji
i obsługi.
3. Każda osoba pracująca na terenie szkoły, która posiada informacje na temat zagrożenia
jest zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia dyrektora szkoły o takim fakcie.
4. Zaistniałe zachowania odbiegające od przyjętych zasad i norm społecznych są rozpatrywane w ramach odpowiednich procedur zawartych w statucie szkoły. Inne zachowania nie
określone w statucie szkoły będą rozpatrywane indywidualnie przez dyrektora szkoły lub
wicedyrektora, a w sytuacjach szczególnych przez zespół wychowawczy.

Rozdział XIII.
Postanowienia końcowe
§ 83.
1. Szkoła posiada sztandar.
2. Sztandar szkoły powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych
i środowiskowych.
3. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych
sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
4. Sztandar oraz insygnia pocztu sztandarowego (biało-czerwone szarfy i białe rękawiczki)
przechowywane są w gabinecie dyrektora szkoły.
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5. Opiekuna pocztu sztandarowego wyznacza dyrektor szkoły spośród nauczycieli szkoły.
6. Poczet sztandarowy składa się z 6 uczniów wybranych spośród zaproponowanych przez
radę pedagogiczną.
7. Poczet sztandarowy obowiązuje strój galowy:
1) uczeń: ciemny garnitur, biała koszula i krawat,
2) uczennice: białe bluzki i ciemne spódnice lub ciemny kostium.
§ 84.
1. Szkoła wypracowuje własny ceremoniał szkolny poprzez organizację stałych uroczystości
i imprez szkolnych.
§ 85.
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej, określają odrębne przepisy.
3. W szczególnych przypadkach szkoła może być postawiona w stan likwidacji z końcem
roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, za zgodą organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.
4. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę,
z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.
§ 86.
5. Dyrektor szkoły każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje go do publicznej informacji.

Traci moc poprzedni statut z dnia 03. 02. 2015r.
Zatwierdzony do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu w dniu 29. 11. 2017 r.
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