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UCHWAŁA  NR 24/ 2019/ 2020 
RADY  SZKOŁY 

ZESPOŁU  SZKÓŁ  ELEKTRYCZNO- MECHANICZNYCH 
W  LEGNICY 

Z  DNIA  27 września 2019r. 
W  SPRAWIE  UCHWALENIA  STATUTU 

ZESPOŁU  SZKÓŁ  ELEKTRYCZNO- MECHANICZNYCH 
W  LEGNICY 

 
 
  Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.                         

Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. , poz. 59) Rada Szkoły uchwala , co następuje: 

 
 

§  1. 

Uchwala się Statut Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Legnicy, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Traci moc uchwała Rady Szkoły Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych                      

w Legnicy  z dnia 28 listopada  2017r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół Elektryczno- 

Mechanicznych w Legnicy. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

Za zgodność z oryginałem     Przewodniczący Rady Szkoły

  

     

................................................                                    .................................................... 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Szkoły 

Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych 
w Legnicy ul. Skarbka 4 

z dnia 27 września 2019r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

STATUT 
ZESPOŁU  SZKÓŁ 

ELEKTRYCZNO – MECHANICZNYCH 
W  LEGNICY 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

STATUT  ZESPOŁU  SZKÓŁ  ELEKTRYCZNO- MECHANICZNYCH  W  LEGNICY 

OPRACOWANO  NA PODSTAWIE: 

 

1. Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., 
poz. 59) 

2. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Tekst 
znowelizowany opracowany na podstawie (Dz. U. z 2016r., poz. 1943, 
zm. Z 2016r., poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169,  z 2017r., poz. 60) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 maja 2001r.            
w sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół  (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z póź. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia                        
31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                
i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69, 
z poź. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 29 grudnia 2011r. 
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U.                  
z 2012., poz.7) 

6. Rozporządzenie Edukacji Narodowej  z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012, 
poz. 204) 

7. Rozporządzenie Edukacji Narodowej  z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012, poz. 
184) 

8. Rozporządzenie Edukacji Narodowej  z dnia 21 czerwca 2012r.                      
w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole…programów nauczania 
oraz dopuszczenia do użytku szkolnych podręczników  (Dz. U. z 2012, 
poz. 752) 

9. Rozporządzenie Edukacji Narodowej  z dnia 9 grudnia 2016r.                       
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, 
trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania 
zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016r., poz. 2035) 

10. Rozporządzenie Edukacji Narodowej  z dnia 18 stycznia  2017r.                     
w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz. U.                 
z  2017r., poz. 170) 

11. Rozporządzenie Edukacji Narodowej  z dnia 14 lutego  2017r.                                                            
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia (Dz. U. z 2017r., poz. 356) 

12. Rozporządzenie Edukacji Narodowej  z dnia 28 marca  2017r.                           
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U.   
z 2017r., poz. 703) 

13. Rozporządzenie Edukacji Narodowej  z dnia 28 marca  2017r.                       
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U.                   
z 2017r., poz. 860) 



5 

 

14. Rozporządzenie Edukacji Narodowej  z dnia 7 czerwca  2017r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 
(Dz. U. z 2017r., poz. 1147) 

15. Rozporządzenie Edukacji Narodowej  z dnia 29 czerwca  2017r                     
w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017r., poz. 1322) 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. 
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1534) 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2017r., poz. 1644) 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. 
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły               
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.              
z 2017r., poz. 1646) 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r., poz. 1658) 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. 
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 
1611) 

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019r.  
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego                 
(Dz. U. z 2019r., poz. 316) 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 kwietnia  
2019r.. w sprawie ramowych planóa. nauczania dla publicznych szkół 
(Dz. U. z 2019r., poz. 369) 
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ROZDZIAŁ 1 

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 
 

§ 1. 

1.  Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Legnicy jest szkołą publiczną, zwaną 

dalej Zespołem Szkół w skład, którego wchodzą: 

1) Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, 

2) Technikum Nr 5, 

3) Szkoła Policealna Nr 1, 

 

2. Siedziba Zespołu Szkół: Miasto Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 4 

 

3. Na pieczęciach urzędowych używane są nazwy poszczególnych szkół wchodzących   

w skład Zespołu Szkół. Na stemplach używana jest pełna nazwa Zespołu Szkół:                  

u góry stempla Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Legnicy, a u dołu nazwa 

szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół. 

 

 

 

§ 2. 

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Miasto Legnica z siedzibą w Legnicy przy 

pl. Słowiańskim 8. 

 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Dolnośląski Kurator 

Oświaty z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach                   

o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego nad szkołami. 

 

 

 

§ 3. 

1. Czas trwania cyklu kształcenia w Zespole Szkół wynosi: 

1) Branżowa Szkoła I stopnia dla absolwentów szkoły podstawowej  – 3 lata, 

2) Technikum dla absolwentów gimnazjum -   4 lata, 

3) Technikum dla absolwentów szkoły podstawowej  -  5 lat 

4) Szkoła Policealna  -    2 lata 

 

2. Zespół Szkół kształci w następujących zawodach: 

1) w  Branżowej Szkole I stopnia 

a) elektryk – 741103 

z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

a.1 ELE. 02 – montaż uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń    

elektrycznych 

2) w Technikum dla absolwentów gimnazjum (do roku szkolnego 2019/2020) 

a) technik elektronik – 311408  

z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

a.1 E.06 – wykonywanie instalacji elektronicznych 
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a.2 E.20 – eksploatacja urządzeń elektronicznych 

b) technik elektryk – 311303  

 z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

  b.1 E.07 – montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

  b.2 E.08 - montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

  b.3 E.24 – eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

 

c) technik informatyk – 351203  

 z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

c.1 E.12 - montaż , eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych 

c.2 E.13 – projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie  

sieciami 

c.3 E.14 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie 

bazami 

 

d) technik cyfrowych procesów graficznych – 311911 

 z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

       d.1 A.54 – przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania 

       d.2 A.25 – wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 

       d.3 A.55 – drukowanie cyfrowe 

 

3) w Technikum dla absolwentów gimnazjum (do roku szkolnego 2017/2018 do roku 

szkolnego 2020/2021) 

       a)  technik elektronik – 311408 

                z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

      a.1 EE 03 – montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

      a.2 EE 22- eksploatacja urządzeń elektronicznych 

 

     b) technik elektryk – 311303  

                 z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

     b.1 EE 05 – montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń         

elektrycznych 

     b.2 EE 26 – eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

 

     c) technik informatyk – 351203  

 z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

c.1 EE 08 - montaż , eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń  

peryferyjnych i sieci 

c.2 EE 09 – programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi  

i bazami danych 

 

d) technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 311943 

z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

d.1 AU 54 – przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji 

cyfrowych 

d.2 AU 55 – drukowanie cyfrowe i obróbka druków 

 

4) w Technikum dla absolwentów gimnazjum (do roku szkolnego 2019/2020) 

a) technik elektronik – 311408 

             z wyodrębnieniem kwalifikacji: 
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             a.1 ELM. 02 - montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

a.2 ELM. 05 - eksploatacja urządzeń elektronicznych 

 

b) technik elektryk – 311303 

z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

b.1 ELE. 02 - montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń         

elektrycznych 

b.2 ELE. 05 - eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

 

c) technik informatyk – 351203 

z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

c.1 INF. 02 – administrowanie i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń  

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 

c.2 INF. 05 – tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych 

 

d) technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 311943 

z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

d.1 PGF. 02 - przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji   

cyfrowych 

d.2 PGF. 05 - drukowanie cyfrowe i obróbka druków 

 

5) w Technikum dla absolwentów szkoły podstawowej  (do roku szkolnego 

2019/2020) 

a) technik elektronik – 311408 

z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

      a.1 ELM. 02 - montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

a.2 ELM. 05 - eksploatacja urządzeń elektronicznych 

 

b) technik elektryk – 311303 

                  z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

      b.1 ELE. 02 - montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń         

elektrycznych 

      b.2 ELE. 05 - eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

 

c) technik informatyk – 351203 

z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

       c.1 INF. 02 – administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń  

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 

       c.2 INF. 05 – tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi     

oraz bazami danych 

 

d) technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 311943 

   z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

    d.1 PGF. 02 - przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji   

cyfrowych 

    d.2 PGF. 05 - drukowanie cyfrowe i obróbka druków 
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6)   w Szkole Policealnej 

 a) technik informatyk – 351203  

z wyodrębnieniem kwalifikacji: 

       c.1 INF. 02 – administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń  

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 

       c.2 INF. 05 – tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi     

oraz bazami danych 

 

3. Zasady zmiany profilu kształcenia: 

1) uczniowie klas pierwszych mogą zmienić profil kształcenia po zakończonej 

klasyfikacji półrocznej (śródrocznej i rocznej), 

2) uczniowie klas pierwszych zmieniają profil kształcenia z wyrównywaniem 

różnic programowych między zawodami: technik elektronik, , technik elektryk, 

technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 

3) różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której 

uczeń przechodzi, są uzupełnione na warunkach ustalonych przez wicedyrektora 

szkoły w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danej klasie. 

4) zmiana profilu kształcenia ucznia odbywa się za zgodą dyrektora szkoły. 
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ROZDZIAŁ  2 

 
CELE  I  ZADANIA  ZESPOŁU  SZKÓŁ 

 
§ 4. 

 Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. ,poz. 59) i w przepisach wykonawczych do ustawy              

a w szczególności: 

 

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia danego typu szkoły, kwalifikacji zawodowych, 

dyplomów państwowych poprzez: 

1) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania przedmiotów 

ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych, 

2) nauczanie języków obcych,  

3) prowadzenie nauczania dającego możliwości osiągnięcia przez 

ucznia    wiedzy i   umiejętności niezbędnych do dalszego procesu 

kształcenia, 

4) kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się 

technologiami informacyjno- komunikacyjnymi,   

 

2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez: 

1) poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne  

2) współdziałanie z instytucjami świadczącymi poradnictwo                            

i  specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom 

3) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, 

4) udział i popularyzowanie szkolnych i pozaszkolnych turniejów, 

olimpiad, konkursów przedmiotowych i zawodowych. 

 

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, stosownie do warunków Zespołu Szkół i wieku uczniów 

poprzez: 

1) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów Zespołu Szkół, 

2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań 

uczniów, 

3) realizowanie Programu Wychowawczo- Profilaktycznego we 

wszystkich typach Zespołu Szkół  

4) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez 

możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, 

sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu 

społecznym, 

5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce 

narodowej i światowej, 
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6) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości 

i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu 

gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia 

innowacyjnych rozwiązań programowych, 

 

4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez: 

1) możliwość korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

oraz sprawowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez 

umożliwienie im realizowania zindywidualizowanego procesu 

kształcenia form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych. (szczegółowe zasady udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa regulamin Pomocy 

Psychologiczno- Pedagogicznej Zespołu Szkół Elektryczno- 

Mechanicznych.) 

2) różnicowanie metod pracy w zależności od zdolności                                  

i zainteresowań uczniów, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi 

poprzez umożliwienie im realizowania indywidualnych programów 

nauczania, 

4) organizowanie zajęć korekcyjno- wyrównawczych, 

5) organizowanie pomocy w przygotowaniu prac domowych, 

6) system zapomóg  i  stypendiów, w miarę posiadanych środków, 

7) prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 

 

5. Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są w : zespołach ds. pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej przy współudziale m. in. koordynatora                      

ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno- 

psychologicznej. 

 

6. Zespół Szkół realizuje określone zadania dydaktyczne i opiekuńczo- 

wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a w szczególności: 

1) zapewnia uczniom bezpieczeństwo na lekcjach, zajęciach 

pozalekcyjnych, w czasie przerw międzylekcyjnych i przy 

zbiorowych wyjściach i wyjazdach poza obręb Zespołu Szkół, 

2) zabrania się nauczycielom prowadzenia zajęć laboratoryjnych               

i ćwiczeń bez ich nadzoru, 

3) w laboratoriach i pracowniach, w których odbywają się zajęcia, 

powinien być wywieszony w widocznym i łatwo dostępnym 

miejscu regulamin porządkowy, określający zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4) nakłada na nauczyciela obowiązek pełnienia dyżurów, 

zatwierdzonych przez radę pedagogiczną w harmonogramie, 

5) nakłada na nauczyciela obowiązek zgłaszania dyrektorowi 

Zespołu Szkół o wszelkich zagrożeniach zdrowia i życia ucznia, 

6) sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami klas pierwszych oraz 

nad uczniami niepełnosprawnymi, 

7) realizuje zadania wynikające z Programu Szkolnego „Bezpieczna 

szkoła” 
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8) kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych 

z korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnych                  

i sytuacji nadzwyczajnych, 

 

7. Dla uczniów zagrożonych i niedostosowanych społecznie realizowane są zajęcia 

profilaktyczno- wychowawcze, w celu przeciwdziałania złu, agresji, przemocy                      

i demoralizacji oraz innym przejawom patologii społecznej. 

 

8. Zespół Szkół współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, 

świetlicami terapeutycznymi, Policyjną Izbą Dziecka, Sądem dla Nieletnich, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami 

wspomagającymi pracę wychowawczą szkoły m. in. w zakresie:   

1) rozpoznawania potrzeb wychowawczych młodzieży i ich rodzin, 

2) doskonalenia zawodowego nauczycieli w pracy wychowawczej                     

z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i  

wychowawczych, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla młodzieży 

oraz ich rodzin, 

4) wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijania ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, 

5) organizowanie zajęć terapeutycznych, 

6) zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży poprzez 

organizowanie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, w tym 

sportowych, 

 

9. Zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu Szkół                          

w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół Szkół: 

1) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren Zespołu Szkół                      

w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe                           

i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, 

wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo- turystyczne powinien 

być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 

uczniów, 

2) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest 

siedzibą Zespołu Szkół, powinien być zapewniony jeden opiekun 

dla grupy 15 uczniów, 

3) na wycieczce kwalifikowanej opiekę powinna sprawować jedna 

osoba dorosła nad grupą 10 osób, 

4) w wycieczkach turystyczno- krajoznawczych nie mogą brać 

udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją 

przeciwwskazania lekarskie stwierdzone przez rodziców                    

lub pielęgniarkę Zespołu Szkół, 

5) kierownik wycieczki oraz opiekunowie mają obowiązek złożenia 

w dyrekcji oświadczenia na piśmie o odpowiedzialności                    

za bezpieczeństwo życia i zdrowia młodzieży, co zawarte jest              

w treści karty wycieczki, 

6) kierownik wycieczki ma obowiązek dysponowania podręczną 

apteczką. 
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10. Sprawdza i ocenia wiedzę i umiejętności ucznia według zasad, kryteriów i form 

określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Zespołu Szkół. 

 

11. Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział szczególnej opiece 

wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale zwanemu 

wychowawcą. 

 

12. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca 

prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania. 

 

13. Rodzice i uczniowie mają wpływ na dobór bądź zmianę wychowawcy                        

w przypadku, gdy rodzice i uczniowie wystąpią z wnioskiem do dyrektora 

Zespołu Szkół o zmianę nauczyciela wówczas: 

1) dyrektor Zespołu Szkół zasięga opinii Rady Szkoły, 

2) dyrektor Zespołu Szkół może zmienić nauczyciela, jeśli stwierdzi,                 

iż wychowawca nie w pełni realizuje § 28 Statutu Zespołu Szkół. 
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ROZDZIAŁ  3 
ORGANY  ZESPOŁU  SZKÓŁ 

 
§ 5. 

Organami Zespołu Szkół są: 

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Szkoły, 

4) Rada Rodziców, 

5) Samorząd Uczniowski, 

6) Rada Słuchaczy, 

7) Inne Organy, 

 

§ 6. 

 

DYREKTOR  ZESPOŁU  SZKÓŁ 

 
1. Dyrektor Zespołu Szkół jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole 

Szkół nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 

 

Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością Zespołu Szkół i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego, 

4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom                     

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

5) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu Szkół, 

8) organizuje i wdraża system kontroli zarządczej w Zespole Szkół, 

9) powierza stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze w Zespole Szkół                  

oraz dokonuje odwołań z wymienionych stanowisk po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego, Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej, 

10) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu Szkół, 

11) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom Zespołu Szkół, 

12) występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników 

Zespołu Szkół, 

13) dokonuje oceny pracy nauczyciela, przy jej dokonaniu może zasięgnąć opinii 

Samorządu Uczniowskiego, 

14) zwalnia ucznia z określonych zajęć edukacyjnych, znajdujących się w szkolnym 

planie nauczania zgodnie z § 38 ust. 21 pkt 1 Statutu Zespołu Szkół , 

15) może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych                 

w § 43 ust. 5 pkt. 7 Statutu Zespołu Szkół. Skreślenie następuje na podstawie uchwały 

Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, 
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16) współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,                               

Samorządem Uczniowskim i Radą Słuchaczy, 

17) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną (szczegółowe zasady udzielania                           

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Regulamin Pomocy 

Psychologiczno- Pedagogicznej Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych), 

18) dopuszcza do użytku programy nauczania dla zajęć edukacyjnych kształcenia 

wszystkich przedmiotów w szkole na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

19) podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestaw podręczników, które 

będą obowiązywać od przyszłego roku szkolnego, 

20) opracowuje na każdy rok szkolny Plan Nadzoru Pedagogicznego, który przedstawia 

Radzie Pedagogicznej do dnia 15 września roku szkolnego, 

21) po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły ustala w danym roku szkolnym dni wolne od zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych, 

22) ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym po zasięgnięciu opinii Rady 

Szkoły, 

23)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

24) organizuje zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

25) organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

26) 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. 

27) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                            

w organizacji praktyk pedagogicznych. 

28) wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu 

wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół Szkół oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny                  

w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół Szkół uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny. 

29) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wskazany wicedyrektor. 

 
 

§ 7. 

 

RADA  PEDAGOGICZNA 

 
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole 

Szkół, 

 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkół, 

 

3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie zebrania, 

 

4. Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego w każdym półroczu (semestrze), w związku z zatwierdzeniem wyników 

klasyfikowania  i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych 

oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Szkoły, 
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organu prowadzącego Zespół Szkół lub, co najmniej 1/3 członków Rady 

Pedagogicznej, 

 

5. Dyrektor Zespołu Szkół przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu Szkół, 

 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy Zespołu Szkół po zaopiniowaniu przez Radę 

Szkoły, 

2) uchwalenie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Zespołu Szkół                     

w porozumieniu z Radę Rodziców,  

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

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                   

w Zespole Szkół, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły, 

5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie powołania zespołu ds. planowania                            

i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej,  

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów na wniosek 

komisji wychowawczej, 

8) szczegółowe analizowanie wyników badań nadzoru pedagogicznego i ustalenie 

wniosków do pracy zespołów przedmiotowych, a także w razie potrzeby 

konstruowania planu naprawczego przez powołany zespół ds. planowania                                

i koordynowania naprawy działań szkoły oraz jego realizację, 

 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Zespołu Szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 

2) projekt planu finansowego Zespołu Szkół, 

3) projekt szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników, 

4) wnioski dyrektora Zespołu Szkół o przyznanie nauczycielom odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień, 

5) propozycje dyrektora Zespołu Szkół lub placówki w sprawach przydziału 

nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych, 

6) propozycje dyrektora Zespołu Szkół dotyczące organizacji zajęć dodatkowych, 

7) propozycje dyrektora Zespołu Szkół dotyczące organizacji zajęć w ramach 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

8) propozycje dyrektora Zespołu Szkół dotyczące organizacji zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

 

8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów                        

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 

9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Zespołu Szkół . 

 

10. Rada Pedagogiczna powołuje – zespół wychowawczy, który z jej upoważnienia 

koordynuje pracę wychowawczą i społeczną uczniów w Zespole Szkół i środowisku. 
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11. Rada Pedagogiczna powołuje komisję wychowawczą, w skład, której wchodzą: 

wicedyrektor Zespołu Szkół, pedagog Zespołu Szkół, przedstawiciele Samorządu 

Uczniowskiego, rodzice. 

Komisja wychowawcza z upoważnienia Rady Pedagogicznej rozstrzyga sprawy  

dotyczące naruszania dyscypliny szkolnej. 

 

      12. Do udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą być zaproszone przez 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady przedstawiciele stowarzyszeń                        

lub organizacji, działających na terenie szkoły. 

 

13. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół   

      Szkół  o odwołanie z funkcji  dyrektora Zespołu Szkół lub do dyrektora o odwołanie  

      nauczyciela z innej funkcji kierowniczej. 

 

1) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej , które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,               

a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół. 

 

2) Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z ustalonym regulaminem swej działalności, 

zebrania Rady są protokołowane. 

 

 

 

§  8. 

RADA  SZKOŁY 

 

1. W skład Rady Szkoły wchodzą: 

1) 3 przedstawicieli rodziców, będących przedstawicielami Rady Rodziców, 

2) 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej, 

3) 3 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, 

 

2. Wyboru członków Rady Szkoły dokonuje się na zebraniu wymienionych wyżej 

organów szkoły poprzez głosowanie jawne bądź tajne. 

 

3. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. 

 

4. Rada Szkoły może dokonać corocznej zmiany 1/3 jej składu. 

 

5. Rada Szkoły dokonuje wyboru jej przewodniczącego. 

 

6. W posiedzeniu Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor Zespołu 

Szkół. 

 

7. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zaproszone przez 

przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. 

 

 

8. Do kompetencji stanowiących Radę Szkoły należy: 

1) uchwalenie Statutu Zespołu Szkół,  
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2) przedstawienie wniosków w sprawach rocznego planu finansowego środków 

specjalnych Zespołu Szkół oraz opiniowanie planu finansowego Zespołu 

Szkół, 

3) opiniowanie planów pracy Zespołu Szkół, projektów innowacji                                  

i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla Zespołu 

Szkół, 

4) z własnej inicjatywy ocenianie sytuacji Zespołu Szkół, występowanie                        

z wnioskami  do dyrektora  Zespołu Szkół , Rady Pedagogicznej, organu 

prowadzącego Zespół Szkół oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej,                   

w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów 

nadobowiązkowych, 

5) ustanawianie odznaki dla wyróżniających się uczniów i określenie warunków 

jej uzyskania, 

6) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem 

Szkół z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu Szkół, 

dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół, 

7) opiniowanie w danym roku szkolnym ustalonych przez dyrektora Zespołu 

Szkół dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 

8) opiniowanie wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym 

uwzględniając zawód, w którym kształci szkoła w technikum, 

9) występowanie z wnioskiem do dyrektora Zespołu Szkół w sprawie organizacji 

zajęć dodatkowych, 

 

9. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego, 

zebrania Rady są protokołowane. 

 

§ 9. 

RADA RODZICÓW 

 
1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, która jest organem kolegialnym i uczestniczy 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych opiekuńczych Zespołu Szkół. 

 

2.  Rada Rodziców zachowuje swoją odrębność. 

 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad oddziałowych , 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

 

4. Rada Rodziców Zespołu Szkół uchwala regulamin swojej działalności. 

  

5. Rada Rodziców może: 

1) występować do Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i dyrektora Zespołu Szkół                

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty, 

2) udzielić pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 

3) działać na rzecz stałej poprawy bazy,  

4) pozyskiwać środki finansowe w celu wsparcia działalności Zespołu Szkół, 

5) współdecydować o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, 

6) wydawać opinię w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, 
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7) wybrać Towarzystwo Ubezpieczeniowe i ubezpieczyć uczniów od NNW,              

po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców uczniów (określoną kwotę 

ubezpieczenia pokrywają rodzice uczniów), 

 

6. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program 

Wychowawczo- Profilaktyczny Zespołu Szkół. 

 

7. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkół Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł zgodnie            

z obowiązującymi przepisami. 

 

8. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 4 

 

§ 10. 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 
1. Wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski, a uczniowie danej klasy – 

Samorząd Klasowy. 

 

2. Władzą wykonawczą samorządów są: Rady Samorządu Uczniowskiego                             

i  Klasowego. 

3. Wybory do Rady Samorządu Klasowego odbywają się wg ordynacji wyborczej,            

na zasadach demokratycznych przez zebranie ogółu uczniów klasy. 

 

4. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w pierwszym miesiącu 

nowego roku szkolnego. 

 

5. Wybory członków Rady Samorządu Uczniowskiego dokonywane są na zebraniu 

ogółu członków społeczności uczniowskiej poprzez głosowanie tajne. 

 

6. Rada Samorządu Uczniowskiego jest uprawniona wnioskować do dyrektora 

Zespołu Szkół w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna Rady 

Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej. 

 

7. Opiekunami Rady Samorządów Klasowych są wychowawcy danej klasy. 

 

8. Rada Samorządu Klasowego jest współgospodarzem Zespołu Szkół. 

 

9. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) wysuwanie postulatów i wniosków związanych z życiem szkoły; wspólnie               

z członkami Rady Pedagogicznej opracowują wytyczne do Programu 

Rozwoju Szkoły,  

2) dokonywanie oceny realizacji podjętych na dany rok zadań i zamierzeń 

przez uczniów Zespołu Szkół, 

3) możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Rady Rodziców, 

rozpatrującego sprawy związane z pomocą materialną oraz 

dofinansowaniem obozów, rajdów , wycieczek itp., 

4) wysuwanie kandydatów do nagród i wyróżnień na szczeblu różnych klas, 
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5) współdecydowanie o przydziale stypendiów oraz innych form pomocy 

materialnej, 

6) współuczestniczenie w wymiarze kar uczniom nie przestrzegającym 

postanowień Statutu Zespołu Szkół; otaczają opieką uczniów, którzy 

zostali ukarani, 

7) wysuwanie wniosków do dyrektora Zespołu Szkół dotyczących poręczenia                   

za uczniów, którzy zostali ukarani , 

8) składanie ogółowi młodzieży sprawozdania ze sposobu załatwienia spraw 

na apelach szkolnych i zespołach wychowawczych, 

9) wydawanie opinii w sprawie skreślenia z listy uczniów Zespołu Szkół , 

10) wydawanie opinii o Programie Wychowawczo - Profilaktycznym Zespołu 

Szkół, 

11) na wniosek dyrektora Zespołu Szkół wydawanie opinii o pracy 

nauczyciela. 

10. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej 

oraz dyrektorowi Zespołu Szkół wnioski i opinie dotyczące podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania 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, umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania           

i zaspakajania własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół. 

6) Prawo do podejmowania działań z zakresu wolontariatu w porozumieniu                    

z dyrektorem szkoły oraz może ze swojego składu wyłonić rade wolontariatu. 

11.  Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności. 

 

 

 

RADA SŁUCHACZY 
§ 11. 

 

1. Rada Słuchaczy jest organem kolegialnym i składa się z trzech słuchaczy Szkoły 

Policealnej w składzie: przewodniczący rady, zastępca przewodniczącego rady, 

skarbnik i członek. 

2. Rada Słuchaczy wybierana jest w wyborach tajnych, w których biorą udział 

wszyscy słuchacze Szkoły Policealnej. 

3. Przewodniczący Rada Słuchaczy jest reprezentantem społeczności słuchaczy 

wobec Rady Pedagogicznej. 

4. Rada Słuchaczy działa i funkcjonuje w oparciu o regulamin. 
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INNE ORGANY 
§ 12. 

 
1. W Zespole Szkół mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie              

i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej               

i innowacyjnej szkoły. 

 

2. Zgodę na podjęcie działalności w Zespole Szkół przez stowarzyszenie lub inną 

organizację, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor Zespołu Szkół, po 

uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców. 

 

 

TRYB  ROZSTRZYGANIA  SPORÓW 
§  13. 

 

1. Sprawy sporne między organami Zespołu Szkół rozstrzyga dyrektor Zespołu Szkół. 

 

2. Sprawy sporne między dyrektorem a pozostałymi organami rozstrzyga                                                                     

organ prowadzący Zespół Szkół. 

 

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA RODZICÓW                                    

I NAUCZYCIELI 

 
§  14. 

 

1. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli obejmuje w szczególności: 

1) przedstawienie rodzicom zadań, zamierzeń dydaktycznych – 

wychowawczych w danej klasie i typie szkoły wchodzących w skład 

Zespołu Szkół, 

2) zapoznanie rodziców z Regulaminem Zespołu Szkół dotyczącym 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

3) współrealizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

4) zapoznanie rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania               

i promowania uczniów, 

5) przekazywanie w formie ustnej i pisemnej rzetelnej informacji             

na temat dziecka – jego zachowania, postępów i przyczyn trudności                        

w nauce. 

6) ułatwienie rodzicom uzyskania informacji i porad w sprawie 

wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, 

7) zgłaszanie dyrektorowi uwag dotyczących Zespołu Szkół, 

nauczycieli i wychowawców klas, 

 

2. Spotkania z rodzicami organizowane są według ustalonego harmonogramu                             

w uzgodnieniu z Radą Rodziców i dyrektorem Zespołu Szkół. 
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ROZDZIAŁ  4 

  

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ 

 
 

ODDZIAŁY, PODZIAŁ NA GRUPY , DODATKOWE ZAJĘCIA,                

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ,  
§ 15. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział liczący do 35 

uczniów. 

2. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów, przewidzianych planem nauczania i programem nauczania dla zajęć 

edukacyjnych kształcenia wszystkich przedmiotów dopuszczonych do użytku przez 

dyrektora szkoły. 

 

3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki, 

wychowania fizycznego. 

 

4. Za zgodą organu prowadzącego oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla 

których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń. 

 

5. Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki w oddziałach 

liczących powyżej 24 uczniów. 

 

6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, w oddziałach liczących 

powyżej 26 uczniów. 

 

7. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 25 uczniów lub mniej niż 27 uczniów 

podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, można dokonać za 

zgodą organu prowadzącego. 

8. Zespół Szkół prowadzi dodatkowe zajęcia: 

1) dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa 

programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego 

zestawu programów nauczania; 

2) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

3) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

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. 

9. Czas trwania zajęć 

1) godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 

minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć; 

2) godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. 
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POMIESZCZENIA SZKOLNE 
§ 16. 

 

 1. Zespół Szkół zapewnia możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

2) biblioteki, 

3) zespołu urządzeń sportowych, 

4) pomieszczeń administracyjno- gospodarczych, 

5) pomieszczeń dla działalności organizacji uczniowskich, samorządu uczniowskiego, 

6) sklepiku, 

7) gabinetu pielęgniarki szkolnej, 

8) gabinetu terapii pedagogicznej, 

9) archiwum, 

10) szatni, 

11) innych pomieszczeń, w miarę potrzeb,   

 

 

 

ORGANIZACJA PRACOWNI SZKOLNYCH 
§ 17. 

 
1. Zespół Szkół zapewnia uczniom korzystanie ze specjalistycznych pracowni 

przedmiotowych zgodnie z planem nauczania obowiązującym w danym typie szkoły. 

 

2. Organizacja szkolnych pracowni elektryczno- elektronicznych: 

1) zajęcia odbywają się w kilkuosobowych uczniowskich grupach 

laboratoryjnych, 

2) poszczególne ćwiczenia przypisywane są na cały cykl ćwiczeń do wskazanych 

stanowisk laboratoryjnych, 

3) do wykonywania ćwiczeń może przystąpić uczeń, który wykaże znajomość 

teorii potrzebnej do danego ćwiczenia, 

4) przed przystąpieniem do połączeń danego układu pomiarowego należy 

sprawdzić, czy otrzymane przyrządy i sprzęt pomiarowy nie są uszkodzone; 

zauważone uszkodzenia należy natychmiast zgłosić nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia, 

5) po zapoznaniu się z instrukcją do ćwiczenia uczniowie przystępują do łączenia 

układu wg schematu w instrukcji, 

6) połączony układ można włączyć dopiero gdy został sprawdzony przez 

nauczyciela, 

7) jakiekolwiek przełączenia układu będącego pod napięciem są niedozwolone, 

8) warunkiem zaliczenia ćwiczenia grupie laboratoryjnej jest wykonanie 

sprawozdania              z ćwiczenia, 

9) po zakończeniu ćwiczenia uczniowie zobowiązani są doprowadzić stanowiska 

pomiarowe do porządku, 

10) w czasie pobierania i oddawania przyrządów z zaplecza pracowni musi tam 

znajdować się nauczyciel i dyżurni klasy odbywającej zajęcia, 

11) dyżurni klasowi zobowiązani są do sprawdzenia: stanu ilościowego urządzeń,                

czy przyrządy ułożone są na swoich miejscach i czy na zapleczu panuje ład                          

i porządek, 
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12) wszyscy uczniowie biorący udział w ćwiczeniach w pracowniach elektryczno- 

elektronicznych na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym zostają 

zapoznani  z obowiązującym Regulaminem Pracowni zawierającym Instrukcję 

BHP oraz instrukcję  postępowania w przypadku zaistniałego porażenia 

prądem elektrycznym, 

13) uczniowie i ich opiekunowie w zeszytach przedmiotowych potwierdzają 

własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z Regulaminem Pracowni 

Elektryczno- Elektronicznej. 

 

3. Organizacja szkolnych pracowni komputerowych. 

1) ze szkolnych pracowni komputerowych mogą korzystać tylko uczniowie                           

i nauczyciele Zespołu Szkół lub osoby, którym udzielono zezwolenia, 

2) uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela na 

przydzielonych im stanowiskach, 

3) zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator ( nauczyciel 

przedmiotów informatycznych), 

4) z internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych, 

5) nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami 

moralnymi, 

6) zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się                

w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz, 

7) niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, 

przekonfigurowywania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem, 

8) nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, 

niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe, 

9) wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych jest 

niedozwolone, 

10) uczniowie mają prawo korzystać z danych i programów udostępnionych w 

systemie komputerowym szkoły, 

11) użytkownicy pracowni mają prawo do zapisywania swoich plików wyłącznie                          

w wyznaczonym miejscu, 

12) w trakcie pracy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania prawa czyli nie mogą: 

uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do danych, rozpowszechniać pornografii, 

propagować innych zakazanych przez prawo treści, 

13) w razie wypadku ( np. porażenia prądem) użytkownik zobowiązany jest 

natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie i powiadomić 

nauczyciela o zagrożeniu, 

14) w przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, 

wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących 

spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić 

o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

15) wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach w salach komputerowych na 

pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym (lub semestrze) zostają zapoznani  

z Regulaminem Pracowni oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 

4. Organizacja szkolnej pracowni automatyki przemysłowej i systemów 

mikroprocesorowych. 
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1) szkolna pracownia automatyki przemysłowej i systemów mikroprocesorowych 

może być wykorzystana przez uczniów i nauczycieli wyłącznie w celach 

dydaktyczno- naukowych, 

2) przed załączeniem układu pomiarowego (sterującego) uczeń powinien dokładnie 

przeczytać wszystkie uwagi w instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych i poprosić 

nauczyciela o sprawdzenie poprawności połączeń, 

3) stanowiska ćwiczeniowe uczeń powinien utrzymywać w należytym porządku,                        

a konfiguracja połączeń elektrycznych na stole powinna być zgodna z ich 

konfiguracją w instrukcji, 

4) nie zezwala się na kopiowanie bez zgody nauczyciela licencjonowanych 

programów związanych z obsługą systemu mikroprocesorowego, 

5) nie zezwala się na jakiekolwiek zmiany konfiguracji sprzętu i oprogramowania 

bez zgody nauczyciela, na kopiowanie programów zainstalowanych na 

komputerach lub używanie nielegalnych kopii oprogramowania wniesienie do 

pracowni, 

6) niedozwolone jest wykorzystywanie szkolnego sprzętu komputerowego 

(sieciowego) do działalności niezgodnej z przeznaczeniem tego sprzętu, 

7) o wszystkich nieprzewidzianych zdarzeniach i wadliwym działaniu sprzętu na 

stanowisku laboratoryjnym uczeń powinien natychmiast poinformować 

nauczyciela, 

8) wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach w pracowni automatyki 

przemysłowej i systemów  mikroprocesorowych na pierwszych zajęciach                    

w danym roku szkolnym zostają zapoznani z regulaminem pracowni                                 

i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 
§ 18. 

 
1. Zespół Szkół zapewnia uczniom praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego. 

 

2. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Zespołem Szkół a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

 

3. Treść umowy określają odrębne przepisy. 

 

4. Zajęcia praktycznej nauki zawodu organizuje się dla uczniów w celu opanowania 

przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym 

zawodzie. 

 

5. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach 

praktycznych wraz z wymiarem godzin tych zajęć określa program nauczania dla 

danego zawodu. 

 

6. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. 

Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla 

danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczania zawodu, przepisy bezpieczeństwa     

i higieny pracy a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania 

praktycznej nauki zawodu. 
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7. Zajęcia praktycznej nauki zawodu przygotowują uczniów do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

 

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego umożliwia osobom uprawnionym 

z Zespołu Szkół wykonywanie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym nad 

zajęciami praktycznymi. 

 

9. W okresie odbywania praktycznej nauki zawodu uczniowie Zespołu Szkół 

zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego porządku i regulaminu w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

 

10. Koszty kształcenia uczniów Zespołu Szkół ponosi organ prowadzący Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

 

11. Szczegółowe zasady organizowania praktycznej nauki zawodu określa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r.                         

(D. U. z 2017, poz. 1644). 

 

 

ORGANIZACJA MIESIĘCZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH 
§ 19. 

 
1. Zespół Szkół organizuje i kieruje uczniów na miesięczne praktyki zawodowe                       

do podmiotów przyjmujących i realizujących wiadomości i umiejętności określonych 

przez program nauczania dla danego zawodu. 

 

2. Miesięczne praktyki odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem 

Szkół a podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę. 

 

 

3. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia 

zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

 

4. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, 

w tym również w okresie ferii letnich. 

 

5. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich 

odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla 

uczniów odbywających te praktyki. 

 

6. Zespół Szkół kierując uczniów na miesięczne praktyki zawodowe: 

1) nadzoruje realizację programu miesięcznej praktyki zawodowej, 

2) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na miesięczną praktykę 

zawodową, 

3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
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7. Szczegółowe zasady organizowania praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu 

określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 24 sierpnia 2017r.                         

(D. U. z 2017, poz. 1644). 

 

 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU 

DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 
§ 20. 

 
1. Zespół Szkół prowadzi Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który 

obejmuje działania mając na celu przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji 

edukacyjno- zawodowych oraz planowania kariery zawodowej. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności: 

1) poznania własnych predyspozycji zawodowych, 

2) poznania zasad rządzących rynkiem pracy i edukacji, 

3) pozyskania informacji o lokalnym rynku pracy, 

4) planowania własnej kariery szkolnej i zawodowej, 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego skierowany jest do uczniów, ich 

rodziców i nauczycieli. 

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje pracę indywidualną                   

i grupową z uczniami, rodzicami i nauczycielami Zespołu Szkół. 

 

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
 

§ 21. 

 
1. Zespół Szkół prowadzi bibliotekę szkolną. 

2. Biblioteka szkolna jest centrum dydaktyczno- informacyjnym dla uczniów, ich 

rodziców i nauczycieli. 

3. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno- wychowawczych Zespołu Szkół, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy           

o regionie i świecie. 

4. Kierunkami pracy biblioteki jest: 

1) zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

2) współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie edukacji czytelniczej                   

i medialnej uczniów; 

3) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z planu pracy Zespołu 

Szkół, w tym programów nauczania, programu wychowawczo- 

profilaktycznego;  

4) pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianie umiejętności 

przetwarzania i przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka 

przekazu, kanału komunikacyjnego; 

5) szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do 

informacji są zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego                                        

i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w życiu społecznym; 

6) współpraca z dyrekcją Zespołu Szkół w zakresie unowocześniania bazy 

dydaktycznej. 
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5. Zbiory biblioteki tworzą: 

1) książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia wiedzy, 

lektury zgodne z kanonem lektur, literatura naukowa i popularnonaukowa, 

beletrystyka; 

2) podręczniki szkolne i materiały edukacyjne dla uczniów; 

3) przepisy oświatowe i szkolne; 

4) czasopisma dla nauczycieli i uczniów; 

5) multimedia. 

6. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i  pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową                       

i społeczną; 

5) współpraca z innymi bibliotekami; 

6) współpraca z nauczycielami i rodzicami; 

7) gromadzenie i opracowywanie zbiorów zgodnie z profilem programowym                       

i potrzebami Zespołu Szkół; 

8) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

9) prowadzenie katalogów: alfabetyczny, rzeczowy i zbiorów specjalnych; 

10) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy biblioteki , statystyk, pomiaru 

aktywności czytelniczej uczniów; 

11) planowanie pracy biblioteki i składanie rocznych sprawozdań. 

7. Ustala się następujące prawa i obowiązki czytelników: 

1) czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki; 

2) korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory; 

3) w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, jak również innych materiałów, 

czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką pozycję lub inną – uznaną przez 

bibliotekarza za równowartościową; 

4) wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki przed 

końcem roku szkolnego; 

5) w sprawach dotyczących zwrotu książek przez czytelników kończących szkołę 

bibliotekarz współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów. 

 

ARKUSZ ORGANIZACYJNY, TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ   
§ 22. 

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

określa arkusz organizacyjny szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół opracowany 

przez dyrektora Zespołu Szkół, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,                      

o którym mowa w  przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.  
2. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu 

opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organizacji związkowych 

zrzeszających nauczycieli. 
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół dyrektor ustala 

tygodniowy rozkład zajęć, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 
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TRYB DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU SZKOLNYCH ZESTAWÓW 

PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW 
§ 23. 

 
1. Nauczyciel lub zespół przedmiotowy składa wniosek do dyrektora szkoły w sprawie 

dopuszczenia do użytku programu nauczania dla zajęć edukacyjnych kształcenia 

poszczególnych przedmiotów w szkole. 

2. Nauczyciel może zaproponować program nauczania dla zajęć edukacyjnych 

kształcenia swojego przedmiotu w szkole opracowany: 

1) samodzielnie przez nauczyciela 

2) przez zespół przedmiotowy 

3) przez innego autora ( autorów) 

3. Przed dopuszczeniem programu nauczania dla zajęć edukacyjnych poszczególnych 

przedmiotów do użytku dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii: 

1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego kwalifikacje                

do nauczania określonego przedmiotu 

2) konsultanta lub doradcy metodycznego 

3) zespołu przedmiotowego 

4. Programy nauczania dla zajęć edukacyjnych poszczególnych przedmiotów, dyrektor 

szkoły dopuszcza do użytku po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

5. Nauczyciel lub zespół przedmiotowy decyduje o wyborze podręcznika, który                 

jest dopuszczony przez MEN do użytku. 

6. Wybrane podręczniki zespół przedmiotowy przedstawia Radzie Pedagogicznej. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje szkolny zestaw podręczników. 

8. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestaw 

podręczników, które będą obowiązywać na początku następnego roku szkolnego. 
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ROZDZIAŁ  5 

 
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ 

 

§ 24. 

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących 

nauczycielami. 

 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników , o których mowa               

w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

 

3. Obsady stanowisk wymienionych w ust. 1 dokonuje dyrektor Zespołu Szkół                

w zależności od potrzeb Zespołu Szkół i możliwości finansowych dyrektor 

Zespołu Szkół. 

 

4) Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników określa dyrektor 

Zespołu Szkół. 

 

§ 25 

1. Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z organem prowadzącym, Radą Szkoły i Radą  

Pedagogiczną powołuje wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego lub 

nauczyciela odpowiedzialnego za szkolenie praktyczne, kierownika gospodarczego.   

2.  Zadania wicedyrektora obejmują w szczególności:                                                            

        1)stwarzanie warunków do realizacji przyjętych zadań dydaktyczno-                        

wychowawczych i opiekuńczych, 

  2) współdziałanie ze społecznymi organami Zespołu Szkół, 

         3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego. 

 

3. Szczegółowy zakres czynności dla wicedyrektora określa dyrektor Zespołu Szkół. 

 

4. Do zadań kierownika d/s szkolenia praktycznego lub nauczyciela odpowiedzialnego 

za  szkolenie praktyczne należy: 

        1) organizacja i nadzór nad praktyczną nauką zawodu oraz nad praktykami   

zawodowymi  miesięcznymi w zakładach pracy,    

        2) kontrola prawidłowości przebiegu praktyk zawodowych w zakładach pracy, 

        3) prowadzenie dokumentacji praktycznej nauki zawodu oraz praktyki zawodowej. 

5. Szczegółowy zakres czynności kierownika d/s szkolenia praktycznego lub nauczyciela 

odpowiedzialnego za szkolenie praktyczne ustala dyrektor Zespołu   Szkół . 

 

6. Do zadań kierownika gospodarczego należy: 

1) zarządzanie powierzonym majątkiem szkolnym, 

            2) organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektu szkolnego 

                 oraz  prac konserwacyjno-remontowych,                                                                       

            3) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego, 

 

7. Szczegółowy zakres czynności kierownika gospodarczego ustala dyrektor Zespołu  

Szkół .  

 

8. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 
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1) współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi                     

w zakresie spraw wychowawczych, 

2) realizacja zadań wynikających z planu pracy Zespołu Szkół,                  

Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Zespołu Szkół, 

3) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i przestrzega 

Regulaminu Zespołu Szkół dotyczącego udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

4) kieruje zespołami do spraw planowania i koordynowania udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5) prowadzi badania i działania dotyczące poszczególnych uczniów,     

w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychologiczne a także wspiera mocne strony 

uczniów, 

6) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom 

zachowania, 

7) prowadzi terapię indywidualną i grupową 

8) udziela porad i pomocy rodzicom ułatwiających rozwiązywanie przez 

nich trudności wychowawczych, 

9) opieka nad uczniami: 

a) posiadającymi skierowania z poradni psychologiczno- 

pedagogicznych, 

b) niedostosowanymi społecznie, 

c) drugorocznymi, 

d) sierotami i półsierotami, 

10) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy             

z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, 

11) współudział w opracowywaniu planów i programów w zakresie 

wychowania, 

12) opieka nad uczniami z niepowodzeniami szkolnymi w zakresie 

eliminowania nawarstwiających się napięć psychicznych, 

13) udzielanie porad uczniom w zakresie rozwiązywania konfliktów 

rodzinnych i trudności w kontaktach z rówieśnikami, 

14) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom: 

                                 a) opuszczonym i osieroconym, 

b) z rodzin patologicznych i alkoholicznych, 

c) z rodzin wielodzietnych, 

d) chorym odbywającym leczenie, 

15) współpraca z Sądem w zakresie pomocy rodzinom 

zdemoralizowanym i zaniedbanym środowiskowo, 

                16) współpraca ze szkolną służbą zdrowia. 

            17) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, 

 18) przygotowanie i prowadzenie pedagogizacji rodziców uczniów  

Zespołu Szkół 

9. Szczegółowy zakres czynności pedagoga szkolnego ustala dyrektor Zespołu Szkół. 

10. Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska kierownicze                                       

       w Zespole Szkół określają odrębne przepisy. 
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§ 26. 

1. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu 

Ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu 

humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej, dbać                      

o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras                                     

i światopoglądów. 

 

2. Szczegółowe kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela                    

w Zespole Szkół określają odrębne przepisy. 

 

3. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły, 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju ucznia oraz 

własnego rozwoju osobowego, a w szczególności nauczyciel: 

1) ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, w tym 

w szczególności: 

a) stosuje nadzór nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 

lekcyjnych, pozalekcyjnych, podczas przerw, a także na zajęciach 

organizowanych przez Zespół Szkół, 

b) na bieżąco zapoznaje się z przepisami bhp w miarę potrzeb, 

zapoznaje uczniów z tymi przepisami, 

c) niezwłocznie zgłasza dyrektorowi Zespołu Szkół informacje o złym 

stanie urządzeń szkolnych, 

d) przestrzega procedury po zaistnieniu wypadku uczniowskiego, 

e) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku obowiązkowo 

zapoznaje uczniów na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym 

z zasadami w tych pracowniach, 

 

2) czuwa nad prawidłową organizacją procesu dydaktycznego, w tym                            

w szczególności: 

a) dobiera skuteczne formy i metody nauczania umożliwiające                    

w optymalnym stopniu osiąganie zamierzonych celów, 

b) maksymalnie wykorzystuje dostępne środki dydaktyczne, 

c) otacza szczególną opieką uczniów zdolnych i zainteresowanych 

przedmiotem oraz uczniów z trudnościami dydaktycznymi                          

i wychowawczymi, 

 

3) dba o pomoce i sprzęt szkolny, a w szczególności: 

a) sprawuje opiekę nad wyznaczoną klasopracownią, 

b) wzbogaca bazę dydaktyczno- wychowawczą o środki dydaktyczne, 

zabiega o sprzęt szkolny, 

 

4) zachowuje obiektywizm i systematyczność w ocenie osiągnięć uczniów                  

z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych, a w szczególności: 

a) przestrzega zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) sprawiedliwie i obiektywnie traktuje wszystkich uczniów, 

c) informuje rodziców ucznia i Radę Pedagogiczną o wynikach 

nauczania swoich uczniów, 
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5) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu                     

o rozpoznanie potrzeb uczniów, a w szczególności: 

a) prowadzi systematyczną obserwację postępów ucznia, 

b) współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi                        

i innymi specjalistycznymi poradniami, 

c) umożliwia uzupełnienie braków w wiadomościach uczniów w czasie 

lekcji lub poza nimi, 

d) utrzymuje kontakt z nauczycielem wychowawcą oraz domem 

rodzinnym ucznia, 

 

6) podnosi swoje umiejętności zawodowe, podejmuje doskonalenie zawodowe          

w dostępnych formach, dąży do uzyskania kolejnego stopnia awansu 

zawodowego, 

 

7) prawidłowo i terminowo prowadzi dokumentację pedagogiczną. 

 

4. Nauczyciele i specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej w szczególności: 

a) rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania                 

i uzdolnienia, 

b) prowadzą obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą 

na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się i szczególnych uzdolnień 

oraz doradztwo edukacyjno- zawodowe, 

c) udzielają niezwłocznie uczniom pomocy w trakcie bieżącej pracy, 

d) informują wychowawcę o potrzebie udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, który jest koordynatorem pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

dla uczniów, 

e) opracowują indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

f) prowadzą indywidualne nauczanie dla uczniów na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno- pedagogicznej. 

 

 

§ 27. 

1. Nauczyciele danego przedmiotu tworzą zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu 

przedmiotowego kieruje nauczyciel powołany przez dyrektora Zespołu Szkół                   

na wniosek zespołu przedmiotowego. 

 

2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują między innymi: 

1) możliwość opracowania programu nauczania dla zajęć edukacyjnych, 

2) organizowanie współpracy nauczycieli dla uwzględnienia sposobów realizacji 

programów nauczania , korelowanie treści nauczania z przedmiotów 

pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru podręczników, 

które są dopuszczone przez MEN do użytku, 

3) opiniowanie przygotowanych w Zespole Szkół eksperymentalnych programów 

nauczania i opracowanie do nich szczegółowych kryteriów oceniania i badania 

wyników nauczania oraz diagnozowania postępów w nauce, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 
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5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,               

a także w uzupełnieniu ich wyposażenia. 

 

§ 28. 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

 

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

aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

3. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej,                         

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności 

4) koordynowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów swojego 

zespołu klasowego zgodnie z rozpoznanymi, zdiagnozowanymi potrzebami. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różnorodne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i intrygujące 

zespół uczniowski, 

3) zapobiega szkolnym niepowodzeniom w nauce: 

a) na miesiąc przed zakończeniem półrocza ( rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych) wychowawca dokonuje rozeznania o przewidywanych 

ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz ocenie                

z zachowania, 

4) o przewidywanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów                

i ocenie nagannej z zachowania wychowawca informuje rodziców na 

konsultacjach z rodzicami w miesiącach: listopadzie – oceny śródroczne (klasy 

maturalne); grudniu - oceny śródroczne (klasy promocyjne); marcu -  oceny 

końcowe (klasy maturalne); maju - oceny końcowe (klasy promocyjne), 

5) współdziałanie z rodzicami, tzn. okazywanie im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w swoich 

działaniach, 

6) włączenie ich rodziców w sprawy życia klasy i szkoły, 

7) informowanie rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej karze.  

5. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a w szczególności wobec potrzebujących 

indywidualnej opieki. 

6. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną  pomoc w rozpatrywaniu potrzeb i szczególnych uzdolnień uczniów;  

organizację i formy udzielania pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie 

zasad udzielania uczniom  pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

7. Wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

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

i metodycznej  ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych 
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ROZDZIAŁ 6 

UCZNIOWIE SZKOŁY. 

 
§ 29. 

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ ZESPOŁU SZKÓŁ 

( Uchylony) 
 

§ 30. 

WIEK UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ 

ZESPOŁU SZKÓŁ 
(Uchylony) 

 

§ 31. 

PRAWA  UCZNIA 

 

1. Uczniowie Zespołu Szkół mają prawo: 

1) korzystać z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej, 

2) uzyskać od nauczycieli, po uprzednim porozumieniu, dodatkową pomoc w nauce, 

jeżeli zaległości w materiale programowym zostały spowodowane przyczynami 

obiektywnymi oraz sposobu kontroli postępów w nauce, 

3) uzyskać od nauczycieli po uprzednim porozumieniu dodatkową pomoc w nauce, jeżeli 

zaległości w materiale programowym zostały spowodowane przyczynami 

obiektywnymi, 

4) rozwijać zainteresowania, zdolności i talenty, 

5) reprezentować szkołę w konkursach, zawodach sportowych zgodnie ze swoimi 

możliwościami i umiejętnościami, 

6) uczestniczyć w pracach społecznych, zajęciach sportowych, wycieczkach, rajdach 

organizowanych przez szkołę tylko pod opieką wychowawcy klasy za zgodą 

rodziców, 

7) wpływać na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się                     

w organizacjach działających w szkole, 

8) korzystać: 

a) z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki, 

b) pomocy materialnej, 

c) opieki pielęgniarskiej, 

d) z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zgodnie z zapisem w Regulaminie 

Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Zespołu Szkół Elektryczno- 

Mechanicznych), 

9) znać, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, termin pisemnych i ustnych 

sprawdzianów wiadomości (obejmujących materiał powyżej trzech ostatnich godzin 

lekcyjnych), 

10) znać ocenę z przeprowadzonej pracy pisemnej w terminie 14 dni od daty napisanej 

pracy, 

11) znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów, które są sprawiedliwe, 

obiektywne i jawne, 
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12) znać na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

przewidziane dla niego oceny śródroczne (roczne), 

13) wiedzieć na miesiąc przed zakończeniem półrocza o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i ocenie nagannej z zachowania 

(ocena śródroczna i roczna), 

14) do pełnego wymiaru przerw międzylekcyjnych,  

15) do korzystania ze środków higieny na terenie szkoły, 

16) nosić strój określony w § 32 ust. 2 pkt 6 i fryzurę nie wskazujące  na przynależność do 

jakiejkolwiek subkultury, 

17) zgłaszać nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych raz w półroczu bez podania 

przyczyny, w pozostałych wypadkach (oprócz losowych), decyzję                                          

o usprawiedliwieniu nieprzygotowania podejmuje nauczyciel, 

18) być nieprzygotowanym do lekcji w pierwszy dzień zajęć szkolnych po przerwie 

świątecznej i po okresie ferii, 

19) korzystać z opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej, 

20) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 

21) do swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych 

osób, 

22) korzystać z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego, 

23) korzystać z możliwości zwolnienia z odpowiedzi ustnych i kartkówek 

pięciominutowych. Zwolnienie uzyskuje się w wyniku codziennego losowania, 

odbywającego się w pokoju nauczycielskim dwóch numerków, które odpowiadają 

numerom porządkowym w dziennikach lekcyjnych poszczególnych klas. 

1. Uczennice Zespołu Szkół w przypadku ciąży mają prawo do: 

1) urlopu i pomocy udzielonych na podstawie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.                     

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży; 

2) niewykonywania niektórych zajęć i czynności na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego o przeciwwskazaniach. 

 

 

§ 32. 

OBOWIĄZKI UCZNIA.  

 
1. Uczniowie Zespołu Szkół w czasie pobytu w szkole i poza nią mają obowiązek: 

1) wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę, systematycznie przygotowywać 

się do zajęć szkolnych, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, systematycznie               

i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu Zespołu Szkół, 

2) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o dobre imię i tradycje 

szkolne, współtworzyć jej autorytet, 

3) zachowywać się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią, troszczyć się o piękno 

mowy ojczystej, 

4) okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom Zespołu Szkół, 

podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Zespołu Szkół, Rady 

Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom Samorządu 

Klasowego lub Szkolnego, 

5) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególnie: 
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a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, nie używać wulgarnego 

słownictwa i niestosownych obraźliwych gestów, 

c) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,  

d) szanować godność i wolność osobistą drugiego człowieka, nie naruszać godności 

osobistej nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły, 

e) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody oraz nie przywłaszczania sobie 

cudzego i szkolnego mienia ( kradzieże), 

6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, nieopuszczania terenu 

szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw, 

7) przestrzegać zakazu palenia tytoniu ( w tym papierosów elektronicznych), picia 

alkoholu i zażywania narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, 

8) realizować założenia ceremoniału szkolnego, 

9) okazywać szacunek symbolom szkoły, godłu, sztandarowi i hymnowi, 

10) nosić przy sobie na co dzień legitymację szkolną, 

 

12. Uczniowie Zespołu Szkół w czasie pobytu w szkole i Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego mają obowiązek: 

1) nosić strój galowy podczas uroczystości szkolnych ( ubranie granatowe lub czarne                 

i biała koszula), 

2) nosić identyfikator na terenie szkoły, 

3) w czasie pobytu w szkole nosić zmienne (miękkie) obuwie; tenisówki bądź trampki na 

białych spodach, dopuszcza się noszenie kapci i klapek, 

4) nosić przy sobie na co dzień legitymację szkolną (w czasie pobytu w szkole na 

zajęciach praktycznych) okazywać na żądanie wychowawcy, nauczycieli, 

5) w czasie pobytu w szkole oddawać do szatni wierzchnią odzież oraz obuwie, które 

winno być umieszczone w workach, 

6) Przestrzegać zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu, 

a) bez względu na porę roku uczeń ma obowiązek nosić długie spodnie                           

o estetycznym wyglądzie, uczennica ma nosić spódnicę o estetycznej 

długości, bądź długie spodnie, 

b) w okresie jesienno- wiosennym niedopuszczalne jest noszenie przez 

uczniów i uczennice krótkich szortów, podkoszulek, 

c) strój uczniowski powinien być w stonowanych, ciemnych, niekrzykliwych 

kolorach, 

7) podporządkowania się poleceniom nauczycieli, które mają na celu sprawdzenie 

wiedzy i umiejętności ucznia, 

8) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

9) przestrzegać regulaminu przerw międzylekcyjnych, 

10) przestrzegać regulaminu wewnętrznego podczas zajęć praktycznych, 

11) nie opuszczać bez poważnej przyczyny lekcji, a każde spóźnienie lub nieobecność 

usprawiedliwiać po przyjściu do szkoły lub na zajęciach praktycznych u wychowawcy 

bądź opiekuna klasy. 

12) nie używać telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych i innych urządzeń 

elektronicznych (zbędnych w czasie trwania procesu lekcyjnego), 

a) niedostosowanie się do zakazu będzie miało wpływ na ocenę z zachowania, 

b) trzykrotna uwaga w dzienniku lekcyjnym, dotycząca używania telefonu 

komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, spowoduje odbycie komisji 

wychowawczej, 

 



39 

 

§ 33. 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STAROSTY KLASY 

 

1. Wybory starosty klasy odbywają się podczas zebrania ogółu uczniów klasy. 

2. Wybory starosty klasy odbywają się w oparciu o demokratyczne zasady, przez tajne 

głosowanie w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego. 

3. Starosta klasy współpracuje z wychowawcą i reprezentuje klasę na zewnątrz. 

4. Do obowiązków i uprawnień starosty klasy należy: 

1) systematycznie uczęszczać na zebrania zespołu wychowawczego oraz inne, 

2) przenosić postanowienia zespołu wychowawczego na teren własnej klasy, 

3) pilnować porządku w klasie – w czasie przerwy- a w szczególności przed 

lekcją oraz w czasie lekcji, 

4) kontrolować pracę dyżurnych klasowych, 

5) organizować pracę dyżurnych, 

6) współpracować z wychowawcą, dzielić się z nimi spostrzeżeniami na temat 

całej klasy, 

7) prowadzić zeszyt starosty, 

8) kontrolować innych członków samorządu klasowego.  

 

UWAGA! w czasie nieobecności starosty wszelkie obowiązki przejmuje jego 

zastępca lub inny członek samorządu klasowego. 

  

§ 34. 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA DYŻURNYCH KLASOWYCH 

 
1. Wszyscy uczniowie danej klasy Zespołu Szkół pełnią dyżur klasowy                                    

wg harmonogramu ustalonego w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego. 

 

2. Dyżurnych klasowych wyznacza starosta klasy w porozumieniu z wychowawcą                 

na okres jednego tygodnia. 

 

3. Nazwisko dyżurnych wpisuje wychowawca klasy do dziennika klasowego. 

 

4. Dyżurni klasowi przygotowują materiały potrzebne do danej lekcji. 

 

5. Przed wejściem do klasy dyżurny sprawdza czystość przyległego do sali wykładowej 

korytarza i w razie zaśmiecenia sprząta wymieniony teren. 

 

 

§ 35. 

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ 

LUB ORGANIZACJI SZKOLNYCH. 

 
1. Uczniowie Zespołu Szkół mogą tworzyć stowarzyszenia lub inne organizacje,                   

o których mowa w § 12 ust. 1 i 2. 

 

2. Stowarzyszenia działają w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo                  

o Stowarzyszeniach”. 
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3. Osoby w liczbie, co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie lub 

organizację, uchwalają statut i wybierają komitet założycielski.  

 

4. Statut stowarzyszenia lub organizacji określa w szczególności: 

1) nazwę stowarzyszenia lub organizacji, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, 

organizacji i instytucji, 

2) teren działania i siedzibę, 

3) cele i sposoby ich realizacji, 

4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczynę utraty członkostwa oraz prawa             

i obowiązki członków, 

5) władze stowarzyszenia lub organizacji, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania 

składu oraz ich kompetencję, 

6) sposób reprezentowania oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki 

ważności uchwał, 

7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich, 

8) zasady dokonywania zmian statutu, 

9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia lub organizacji, 

 

 

§ 36. 

 

FORMY I WARUNKI KORZYSTANIA Z POMOCY MATERIALNEJ 

 
1. Pomoc materialną dla uczniów Zespołu Szkół stanowią: 

 

1) Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów, 

2) Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Legnicy dla uczniów uzdolnionych                          

i osiągających bardzo dobre wyniki nauczania, 

3) Wsparcie finansowe dla uczniów z dobrowolnych składek rodziców uczniów Zespołu 

Szkół, 

 

2. Zasady przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów: 

 

1) stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane za wyniki w nauce po 

pierwszym roku nauki zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia                      

4 sierpnia 1993r. i późniejszymi zmianami z dnia 28 października 2000r. 

 

3. Zasady udzielania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Legnicy: 

 

1) stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Legnicy dla uczniów uzdolnionych                             

i osiągających bardzo dobre wyniki nauczania są przyznawane po pierwszym roku 

nauki zgodnie z Uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 30 marca 

2015r. 

 

4. Zasady wsparcia finansowego dla uczniów z dobrowolnych składek rodziców uczniów 

Zespołu Szkół. 

 

1) zasady wsparcia finansowego dla uczniów z dobrowolnych składek rodziców określa 

Statut Zespołu Szkół § 9 oraz Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół. 
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§ 37. 

 

TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW NA TERENIE SZKOŁY 

 
1. Rady Samorządu Uczniowskiego powołują Komisję Rzecznictwa Praw Uczniowskich 

w celu rozstrzygania konfliktów szkolnych. 

 

2. W skład Komisji Rzecznictwa Praw Uczniowskich wchodzą następujące osoby: 

1) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej- nauczycieli ( Rada Samorządu 

Uczniowskiego może zaproponować kandydatów), 

2) dwóch przedstawicieli Rady Samorządu Uczniowskiego, 

3) przedstawiciel Rady Rodziców, 

 

3. W przypadku zaistnienia znacznych lub uporczywych konfliktów na terenie Zespołu 

Szkół, przypadków łamania postanowień Statutu Zespołu Szkół Elektryczno- 

Mechanicznych uczeń lub zespół klasowy ma prawo zwrócić się o pomoc do Komisji 

Rzecznictwa Praw Uczniowskich. 

 

 

§ 38. 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA MŁODZIEŻY 

 
1. Nauczyciele Zespołu Szkół sprawdzają i oceniają wiedzę i umiejętności ucznia                   

w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego                          

i w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych programów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania –  

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

 

2. Ustala się klasyfikację: 

 

1) śródroczną i roczną. 

2) końcową 

 

3. Termin klasyfikacji śródrocznej 

 

1) pierwsze półrocze – grudzień (dotyczy klas programowo najwyższych Technikum) 

2) pierwsze półrocze – styczeń (dotyczy klas promocyjnych Technikum                              

i klas Branżowej Szkoły I stopnia) 

4. Termin klasyfikacji rocznej 

 

1) drugie półrocze – czerwiec (dotyczy klas promocyjnych Technikum                              

i klas Branżowej Szkoły I stopnia), 

 

5. Termin klasyfikacji końcowej 

 

1) drugie półrocze – kwiecień (dotyczy klas programowo najwyższych Technikum) 
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2) drugie półrocze czerwiec (dotyczy klas programowo najwyższych Branżowej Szkoły  

I stopnia) 

 

6. Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach oceniania wewnątrzszkolnego 

ma na celu: 

 

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

postępach, 

 

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 

 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach  

w nauce ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

 

7. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie                  

w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny: 

1) wypowiedzi ustne, 

 

2) prace pisemne, 

 

3) prace terminowe ( zadania domowe, referaty, prezentacje, itp.), 

 

4) prace nadobowiązkowe, dodatkowe, 

 

5) umiejętność pracy na lekcji (aktywność) 

 

8. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali: 

 

stopień skrót literowy oznaczenie cyfrowe 

celujący cel. 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop. 2 

niedostateczny ndst 1 

 

9. Oceny wyrażone w stopniach dzieli się na: 

1) bieżące, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej 

części programu nauczania ( dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy              

w/ w stopniach), 

 

2) śródroczne i roczne, określające ogólny poziom wiadomości  i umiejętności ucznia 

przewidzianych w programie nauczania na dane półrocze (rok szkolny), stopnie te 

nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych. 
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3) końcowe określające wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych                         

w programie nauczania w klasach programowo najwyższych, 

 

10. Stopień ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. 

 

11. Ustala się następujące kryteria stopni: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie             

i twórczo rozwija własne uzdolnienia (osiąga sukcesy w konkursach                              

i olimpiadach przedmiotowych , zawodach sportowych i innych), 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy                   

i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości 

określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie 

przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, samodzielnie 

wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym 

wymagań zawartych w podstawach programowych, wykonuje typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wymagań 

zawartych w podstawach programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności 

przy udziale nauczyciela,  

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości                     

i umiejętności zawartych w podstawach programowych przedmiotu nauczania               

w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie wykonać zadania                       

o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela. 

 

12. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 

13. Nauczyciel uzasadnia ocenę poprzez różne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

ucznia w odniesieniu do realizowanej podstawy programowej oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania zgodnie z § 38 ust. 

7 pkt 1-5 

 

14. Nauczyciel udostępnia uczniowi sprawdzona pracę pisemną w terminie określonym               

w § 31 ust. 1 pkt 10 

 

a) Na prośbę rodziców nauczyciel udostępnia sprawdzone prace podczas zebrań, 

konsultacji i indywidualnych spotkań, których nie można kserować, fotografować              

i wynosić poza obręb szkoły. 

15. Oceny bieżące ustala się poprzez sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia                   

z poprzednich zajęć lekcyjnych w formie pisemnej lub ustnej. 
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16. Oceny śródroczne ustala się poprzez analizę ocen bieżących w odniesieniu do 

realizowanej podstawy programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających                

z realizowanego programu nauczania w danym półroczu. 

 

17. Oceny roczne ustala się poprzez analizę ocen bieżących w drugim półroczu oraz 

ocenę śródroczną. 

 

18. Oceny końcowe ustala się poprzez analizę ocen bieżących w drugim półroczu oraz 

ocenę śródroczną w klasach programowo najwyższych. 

 

19. Nauczyciele przedmiotu na miesiąc przed zakończeniem półrocza (rocznych zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych) informują ucznia, rodziców i wychowawcę klasy                          

o przewidywanych ocenach niedostatecznych: 

1) tryb informowania ucznia i wychowawcę klasy: w dzienniku lekcyjnym na stronie 

pn. „oceny postępów w nauce” w ustalonym miejscu nauczyciel wpisuje: imię                                 

i nazwisko ucznia, któremu przewiduje się wystawienie oceny niedostatecznej                     

w klasyfikacji śródrocznej (rocznej), 

2) tryb informowania rodziców określa Statut § 28 ust. 4, pkt. 4). 

20. Nauczyciele przedmiotów na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, zapoznają ucznia z wystawioną oceną z przedmiotu na koniec półrocza                    

( stopnie śródroczne i roczne). 

21. Zasady klasyfikacji w szkołach dla młodzieży: 

1) uczeń jest klasyfikowany, jeżeli za wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych                      

w szkolnym planie nauczania, uzyskał śródroczne (roczne) oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej z wyjątkiem  zajęć wychowania fizycznego, 

zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, z których na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia              w 

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

Zespołu Szkół podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z w/w przedmiotów,                      

a także dyrektor Zespołu Szkół podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z wadą 

słuchu i głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego języka 

obcego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz                

z zastrzeżeniem § 38 ust. 25 pkt 11. W przypadku zwolnienia ucznia z w/w 

przedmiotów nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

2) uczeń szkoły dla młodzieży, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał                                    

z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz                       

co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne 

promocyjne z wyróżnieniem, 

3) uczeń kończy szkołę dla młodzieży z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

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

4) finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą śródroczną (roczną) ocenę klasyfikacyjną. 

5) finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

6) W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki do średniej 

rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych  ucznia wlicza się ocenę ustaloną 
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jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub  końcowych ocen klasyfikacyjnych 

uzyskanych z tych zajęć,  

22. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia                      

w szkolnym planie nauczania. 

23. Tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych: 

1) na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego                    

z przyczyn usprawiedliwionych, dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu                       

z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza termin 

egzaminu klasyfikacyjnego, który przeprowadza nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych                     

w II półroczu egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony przed 

rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

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

a) egzamin obejmuje materiał programowy zrealizowany w danym półroczu 

(roku szkolnym). 

2) na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn 

nieusprawiedliwionych Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych ( w przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej na 

przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego na koniec półrocza, uczeń 

zobowiązany jest systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne w drugim 

półroczu. Na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych, uczeń lub jego rodzice ponownie mogą wystąpić z prośbą do 

Rady Pedagogicznej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu 

klasyfikacyjnego z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

obejmujących materiał programowy pierwszego półrocza; jeśli Rada Pedagogiczna 

nie wyrazi zgody na przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń nie może 

uzyskać promocji do klasy następnej). W przypadku zgody Rady Pedagogicznej, 

dyrektor Zespołu Szkół wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) egzamin klasyfikacyjny dyrektor Zespołu Szkół wyznacza także uczniowi: 

a) który na podstawie odrębnych przepisów realizuje indywidualny program lub tok 

nauki, 

b) który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zmienia profil 

kształcenia, przechodzi z innego typu publicznej szkoły lub niepublicznej do 

Zespołu Szkół, 

c) który w wyniku zmiany klasy z innym niż dotychczas nauczanym językiem 

obcym, przygotowuje się samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela do egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

4) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

5) Skład komisji egzaminu klasyfikacyjnego; 

a) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 38 ust. 23 pkt 1, 2, 3a, 3c 

przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu (jako przewodniczący)                 

w obecności innego nauczyciela tego samego przedmiotu lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych, 
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b) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 38  ust. 23 pkt 3b 

przeprowadzają nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych             

w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy w obecności dyrektora 

szkoły lub wicedyrektora, 

6) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

7) Pytania egzaminacyjne zatwierdza przewodniczący komisji. 

8) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

wychowania fizycznego, elementów informatyki, zajęć laboratoryjnych                       

w pracowni, zajęć praktycznych, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń 

praktycznych. 

9) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający:  

a) skład komisji, 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

c) zadania egzaminacyjne, 

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną, 

e) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach, 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, do którego załącza się pisemną pracę 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

10) Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym 

terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego                 

w terminie określonym przez dyrektora  Zespołu Szkół 

11) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

pozytywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna; 

jedynie w uzasadnionych przypadkach może być zmieniona w wyniku egzaminu 

sprawdzającego (patrz § 38 ust. 24 pkt 1 i § 38 ust 24 pkt 12). 

12) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (jeżeli uczniowi przysługuje do 

niego prawo) lub w uzasadnionych przypadkach w wyniku egzaminu 

sprawdzającego (patrz § 38 ust. 24 pkt 1 i § 38 ust 24 pkt 12). 

13) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się                                       

„ nieklasyfikowany”. 

14) Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców dyrektor szkoły udostępnia 

dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego w sekretariacie młodzieżowym, nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia egzaminu. 

15) Dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego nie można kserować, fotografować               

i wynosić poza obręb szkoły. 

24. Tryb przeprowadzania egzaminów sprawdzających: 

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

dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu  ustalania tej oceny, bądź innych wyjątkowych przyczyn, dyrektor 
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Zespołu Szkół powołuje komisję, która przeprowadza egzamin sprawdzający 

wiadomości i umiejętności ucznia. 

3) Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń, który uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami             

(prawnymi opiekunami). 

4) Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor Zespołu Szkół 

powołuje komisję w składzie: 

a) dyrektor Zespołu Szkół lub wicedyrektor – jako przewodniczący, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminator ( może on 

być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, 

szczególnie uzasadnionych przypadkach) 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

5) Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej                       

z wyjątkiem przedmiotów: wychowanie fizyczne, elementy informatyki, zajęć 

praktycznych, laboratoryjnych w pracowni, z których egzamin powinien mieć 

formę ćwiczeń praktycznych. 

6) Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne zatwierdza 

przewodniczący komisji. 

7) Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać 

kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.  

8) Komisja na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego może: 

a) podwyższyć ocenę – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, 

b) pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela – w przypadku negatywnego 

wyniku egzaminu. 

9) Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół 

zawierający: 

a) skład komisji, 

b) termin egzaminu sprawdzającego, 

c) zadania egzaminacyjne, 

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną, 

e) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. 

  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, do którego załącza się 

 pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

10) Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł                                

w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora 

Zespołu Szkół. 

11) Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie 

przysługuje z wyjątkiem niedostatecznej oceny rocznej klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

12) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) klas programowo najwyższych 

Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia mogą zgłaszać zastrzeżenia do 

dyrektora Zespołu Szkół,  jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dni 

przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

13) W przypadku stwierdzenia, iż roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych dla uczniów klas programowo najwyższych Technikum                       

i Branżowej Szkoły I stopnia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
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dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, bądź innych wyjątkowych przyczyn 

dyrektor Zespołu Szkół powołuje komisję, która przeprowadza egzamin 

sprawdzający. 

14) Egzamin sprawdzający dla uczniów klas programowo najwyższych Technikum 

i Branżowej Szkoły I stopnia przeprowadza się nie później niż w terminie                 

1 dnia przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

15) Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dla uczniów klas programowo 

najwyższych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia dyrektor Zespołu Szkół 

powołuje komisję w składzie (patrz § 38 ust 24 pkt 4a,b,c). 

16) Egzamin sprawdzający dla uczniów klas programowo najwyższych Technikum 

i Branżowej Szkoły I stopnia przeprowadza się zgodnie z trybem określonym 

(patrz § 38 ust 24 pkt 5,6,7,8,9,11). 

17) Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców dyrektor Zespołu Szkół 

udostępnia dokumentację egzaminu sprawdzającego w sekretariacie 

młodzieżowym nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia egzaminu. 

18) Dokumentację egzaminu sprawdzającego nie można kserować, fotografować             

i wynosić poza obręb szkoły. 

25. Tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych: 

1) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną                

z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy. 

2) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Zespołu Szkół                        

w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

3) Dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor Zespołu Szkół 

powołuje komisję  w składzie: 

a) dyrektor Zespołu Szkół lub wicedyrektor – jako przewodniczący, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator (może on 

być zwolniony  z pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach), 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji 

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej                    

z wyjątkiem przedmiotów: wychowanie fizyczne, elementy informatyki, 

zajęć laboratoryjnych w pracowni, zajęć praktycznych, z których egzamin 

powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. 

5) Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje 

egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. 

6) Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim 

stopniem wymagań edukacyjnych. 

7) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: 

a) skład komisji, 

b) termin egzaminu poprawkowego, 

c) zadania egzaminacyjne, 

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną, 

e) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach, 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, do którego załącza się 

pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
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8) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                     

w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora Zespołu Szkół, ale 

nie później niż do końca września. 

9) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji                           

i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 38 ust. 25 pkt 11. 

10) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego, została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zgodnie z art. 44n, ust. 7 

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi 

zmianami. 

11) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego                

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

12) Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców dyrektor Zespołu Szkół  

udostępnia dokumentację egzaminu poprawkowego w sekretariacie 

młodzieżowym nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia egzaminu. 

13) Dokumentacji egzaminu poprawkowego nie można kserować, 

fotografować i wynosić poza obręb szkoły. 
 

16. Szczegółowe zasady promowania uczniów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 03 sierpnia 2017r. (Dz. U z 2017r., poz. 1534, zasady wydawania 

świadectw określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia                               

18 stycznia 2017r. (Dz. U. z 2017r, poz. 170). 

 

 

§ 39. 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE POLICEALNEJ  

  

1. Szkoła sprawdza i ocenia wiedzę i umiejętności słuchacza. 

 

2. Ustala się klasyfikację semestralną: 

1) oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do 

promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego 

szkoły, 

 

3. Poziom opanowania przez słuchacza wiedzy i umiejętności określonych w szkolnym 

planie nauczania ocenia się w stopniach szkolnych wg skali określonej w § 38 ust. 8                     

i zgodnie z kryterium stopni określonych w Statucie § 38 ust. 11. 
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4. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie 

pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla danego zawodu, zgodnie 

z planem nauczania. 

 

5. Wyboru przedmiotów zawodowych dokonuje Rada Pedagogiczna. 

 

6. Słuchacz policealnej szkoły dla młodzieży może nie być klasyfikowany z jednego, kilku 

lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia  

semestralnej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności słuchacza na zajęciach 

edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

7. Na wniosek słuchacza nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

8. Słuchacz szkoły policealnej dla młodzieży nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej  

nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się zgodnie z przepisami określonymi w Statucie                  

§ 38 ust. 23. 

 

10.W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawienia tej oceny 

słuchacz ma prawo przystąpić do sprawdzianu wiadomości zgodnie z przepisami 

zawartymi w Statucie § 38 ust. 24. 

 

11.Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną                   

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

 

12.Egzamin poprawkowy może być przeprowadzony po każdym semestrze zgodnie                 

z przepisami określonymi w Statucie § 38 ust. 25. 

 

 

 

§ 40. 

 

 

EGZAMIN MATURALNY , EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE. 

 
1. Uczniowie klas maturalnych, którzy ukończyli szkołę z wynikiem 

pozytywnym mają prawo do zdawania egzaminu maturalnego.  

2. Egzamin maturalny nie ma charakteru obowiązkowego. 

3. Egzamin maturalny przeprowadzany jest w dwóch częściach: 

1) egzamin wewnętrzny – ustny- oceniany przez Przedmiotowy Zespół 

Egzaminacyjny, 

2) egzamin zewnętrzny – pisemny – oceniany przez zewnętrznych 

egzaminatorów. 

4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zdają uczniowie klas 

Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w trakcie procesu edukacyjnego. 
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5. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ma charakter zewnętrzny                

i jest oceniany przez egzaminatorów zewnętrznych. 

6. Zasady zdawania i oceniania egzaminu maturalnego oraz egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają odrębne przepisy. 

7. Wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje                         

w zawodzie nie mają wpływu na ukończenie szkoły. 
 

§ 41. 

 

INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI 

 

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań 

poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych 

możliwości              i potrzeb dyrektor Zespołu Szkół może zezwolić uczniowi na 

indywidualny program lub tok nauki na następujących zasadach: 

1) zezwolenie może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku,                         

a w uzasadnionych przypadkach, jednego okresu nauki ucznia w szkole, 

2) z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą 

wystąpić: 

a) uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców, 

b) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, 

c) wychowawca klasy lub inny nauczyciel zainteresowanego ucznia, 

za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów) albo pełnoletniego 

ucznia. 

3) wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego 

nauczyciela uczącego ucznia do dyrektora Zespołu Szkół, 

4) dyrektor Zespołu Szkół po otrzymaniu wniosku zasięga opinii Rady 

Pedagogicznej oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, 

5) indywidualny program nauki opracowują lub opracowany poza szkołą 

akceptują nauczyciele przedmiotu, 

6) indywidualny program nauki zatwierdza dyrektor Zespołu Szkół, 

7) szczegółowe zasady indywidualnego programu nauczania określają 

odrębne przepisy. 
 

§ 42. 

 

OCENY Z ZACHOWANIA 

 

1. Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię Zespołu Szkół o wypełnianiu przez ucznia 

obowiązków szkolnych, jego kulturze, udzielaniu się w życiu zespołu klasowego, 

szkoły, środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób. 

 

2. Ustala się ocenę z zachowania śródroczną i roczną. 

 

3. Ocenę śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe - wz 

2) bardzo dobre - bdb 

3) dobre  - db 

4) poprawne - pop. 

5) nieodpowiednie- ndp. 

6) naganne - ng. 
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4. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej                            

na przeznaczonej do tego celu godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy. 

W toku narady powinna wystąpić: 

1) samoocena ucznia rozumiana jako prawo do wyrażenia opinii o własnym 

zachowaniu i postępowaniu, 

2) ocena zespołu uczniowskiego jako opinia uczniów danej klasy, sformułowana 

w toku dyskusji, 

3) ocena wychowawcy klasy uwzględniająca opinię o uczniu pozostałego zespołu 

nauczycielskiego i innych pracowników Zespołu Szkół, 

4) ocena z zachowania uzgodniona z nauczycielami z Centrum Kształcenia 

Praktycznego, 

5) ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna po spełnieniu 

wyżej wymienionych warunków. 

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) NIEOBECNOŚCI: 

a) nieobecności ucznia usprawiedliwiają rodzice, a w przypadku uczniów 

pełnoletnich przedkładane są usprawiedliwienia przez nich samych, 

b) każde usprawiedliwienie musi być potwierdzone ustnie na miesięcznych 

konsultacjach z rodzicami, 

c) w przypadku braku potwierdzenia ustnego nieobecności ucznia staną się 

godzinami nieusprawiedliwionymi, 

2) SPÓŹNIENIA: 

a) rozróżnia się spóźnienia usprawiedliwione i nieusprawiedliwione, 

b) o usprawiedliwieniu każdego spóźnienia decyduje wychowawca klasy, 

c) każde 3 spóźnienia nieusprawiedliwione w ciągu półrocza traktowane są jako 

jedna godzina nieobecności nieusprawiedliwiona. 

 

3) LICZBĘ opuszczonych godzin nieusprawiedliwionych, która ma wpływ na ocenę 

z zachowania według następujących ustaleń: 

a) wzorowe –   0 godzin nieusprawiedliwionych, 

b) bardzo dobre-  do 5 godzin nieusprawiedliwionych 

c) dobre     -  do 10 godzin nieusprawiedliwionych, 

d) poprawne -  do 20 godzin nieusprawiedliwionych, 

e) nieodpowiednie - do 30 godzin nieusprawiedliwionych, 

f) naganne - powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych, 

 

4) POSTAWĘ ucznia w szkole i poza nią, a w szczególności następujące elementy: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej i reagowaniu na zło, 

c) dbałość o dobre imię i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, wystrzeganie się 

nałogów, 

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

g) okazywanie szacunku innym osobom, udzielanie pomocy innym (w nauce                

i trudnościach życiowych), 

h) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez nauczycieli i kolegów, 

i) dbałość o higienę i estetykę wyglądu , o ład i estetykę otoczenia, 
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5) Orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej dot. Stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych 

ucznia, wpływających na jego zachowanie. 

 

6. Ustala się następujące kryteria ocen z zachowania: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania 

zawarte w treści oceny i może być wzorem do naśladowania, aktywnie uczestniczy 

w życiu Zespołu Szkół, 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania 

zawarte w treści oceny bez zarzutu, wyróżniając się w realizacji niektórych 

podstawowych jej elementów, w sposób wyróżniający uczestniczy w życiu klasy, 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia  wymagania zawarte                                  

w postanowieniach Statutu Zespołu Szkół, 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie w pełni spełnia wymagania zawarte                     

w postanowieniach Statutu Zespołu Szkół, a zastosowane środki zaradcze 

przynoszą oczekiwane rezultaty, 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia postanowieniom Statutu 

Zespołu Szkół, a zastosowane środki zaradcze prognozują uzyskanie pozytywnych 

rezultatów, 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia postanowieniom Statutu 

Zespołu Szkół. 

 

7. Oceny z zachowania ustalone za drugie półrocze roku szkolnego są ocenami rocznymi 

uwzględniającymi zachowanie ucznia z poprzedniego półrocza. 

 

8. Wychowawca na miesiąc przed zakończeniem półrocza (rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych) informuje ucznia i rodziców o przewidywanej ocenie nagannej               

z zachowania (informuje o skutkach wystawionej oceny). 

 

1) Tryb informowania ucznia: w dzienniku lekcyjnym na stronie pn. ”oceny                     

z zachowania” w ustalonym miejscu wychowawca wpisuje imię i nazwisko 

ucznia, któremu przewiduje się wystawienie oceny nagannej w klasyfikacji 

śródrocznej (rocznej), 

2) Tryb informowania rodziców określa Statut § 28 ust. 4, pkt 4 

 

9. Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać ucznia z wystawioną oceną                               

z zachowania śródroczną (roczną) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej. 

 

10. Ocena z zachowania nie ma wpływu na: 

1) ocenę z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,  

 

11. W przypadku ucznia realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą nie ustala się oceny z zachowania. 

 

12. Tryb wnoszenia odwołań od oceny z zachowania: 

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia                       

do dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna                      

z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
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ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor Zespołu Szkół powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;            

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3) Termin ponownego ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżenia. 

4) Dla ponownego ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania dyrektor 

Zespołu Szkół powołuje komisję w składzie: 

a) dyrektor Zespołu Szkół lub wicedyrektor – jako przewodniczący, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany  przez dyrektora Zespołu Szkół  nauczyciel prowadzący zajęcia 

w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców, 

5) Z ponownego ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania sporządza się 

protokół zawierający: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem, 

 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6) Od oceny ustalonej w wyniku komisyjnego ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania odwołanie nie przysługuje. 

 

13.  W szkole policealnej dla młodzieży zachowania nie ocenia się. 

 

 

 

§ 43. 

 

KARY I NAGRODY 

 
1. Uczniom Zespołu Szkół przyznawane są nagrody i wyróżnienia. 

 

2. Uczniom Zespołu Szkół udzielane są kary. 

 

3. Z wnioskiem o przyznanie nagród lub wymierzenie kary mogą występować: 

1) samorządy klasowe, 

2) samorząd uczniowski , 

3) nauczyciele, 

4) wychowawcy klas, 

5) organizacje młodzieżowe, 

6) dyrektor szkoły, 
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7) inne organy i instytucje. 

4. Za wzorową postawę, bardzo dobre wyniki w nauce, frekwencję, pracę społeczną oraz 

za osiągnięcia w innych dziedzinach uczeń może otrzymać następujące nagrody                   

i wyróżnienia: 

1) pochwałę wychowawcy klasy na godzinie wychowawczej, 

2) pochwałę dyrektora Zespołu Szkół wobec uczniów całego 

Zespołu Szkół, 

3) nagrodę rzeczową, 

4) dyplom uznania, 

5) listy gratulacyjne dla rodziców od wychowawcy klasy lub 

dyrektora Zespołu Szkół, 

6) klasa jako zespół może otrzymać pochwałę i wtedy w pełni 

korzysta ze wszystkich form wyróżnienia i nagród 

przysługujących uczniom indywidualnie, w tym prawo do 

zorganizowanej wycieczki dłuższej niż trzy dni. 

5. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Zespołu Szkół i innych zarządzeń władz 

oświatowych uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy, 

2) naganą wychowawcy klasy, 

3) upomnieniem dyrektora Zespołu Szkół, 

4) naganą dyrektora Zespołu Szkół, 

5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania 

Zespołu Szkół na zewnątrz, do korzystania z wszelkiej pomocy materialnej, 

6) przeniesieniem do równoległej klasy za następujące wykroczenia: 

a) opuszczenie w ciągu semestru więcej niż 60 godzin nieusprawiedliwionych                  

w Zespole Szkół i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

b) dwukrotne udowodnienie palenia papierosów w Zespole Szkół i poza 

Zespołem Szkół, 

c) niekulturalne zachowanie w stosunku do nauczycieli, pracowników Zespołu 

Szkół  i kolegów, 

d) niszczenie mienia szkolnego, 

e) używanie wulgarnego słownictwa w Zespole Szkół, w czasie imprez szkolnych 

i poza Zespołem Szkół, 

7) uczeń może być usunięty z Zespołu Szkół po zbadaniu sprawy przez komisję 

wychowawczą za następujące wykroczenia: 

a) opuszczenie w ciągu semestru więcej niż 80 godzin nieusprawiedliwionych                    

w Zespole Szkół i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, 

c) znęcanie fizyczne i psychiczne nad kolegami w Zespole Szkół i poza Zespołem 

Szkół, 

d) picia alkoholu, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających na 

terenie Zespołu Szkół i poza Zespołem Szkół oraz podczas imprez szkolnych, 

e) handlu narkotykami lub innymi środkami odurzającymi, 

f) naruszania porządku w miejscach publicznych udokumentowanych przez policję 

lub służby miejskie, 

g) używanie i rozprowadzanie środków odurzających i alkoholu w Zespole Szkół, 

poza Zespołem Szkół i w czasie imprez szkolnych,  

h) dewastowanie mienia publicznego w Zespole Szkół i poza Zespołem Szkół, 

chuligaństwa, rozboju, wandalizmu, kradzieży, wymuszeń i gróźb karalnych, 
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i) powodowanie fałszywych alarmów powodujących ewakuację Zespołu Szkół lub 

innej placówki, 

j) wnoszenie i używanie na terenie Zespołu Szkół i poza Zespołem Szkół gazów 

różnego typu, 

k) agresję słowną i fizyczną wobec kolegów, nauczycieli i pracowników Zespołu 

Szkół, 

l) rozprowadzanie materiałów pornograficznych w Zespole Szkół i poza Zespołem 

Szkół, 

m) trzykrotne udowodnienie palenia papierosów w Zespole Szkół i poza Zespołem 

Szkół, 

8) klasa jako zespół może otrzymać naganę i wtedy traci prawo do: 

a) organizowania wycieczek, zimowisk, wieczorków, wyjść do kina i teatru, 

b) uczestniczenia w rajdach, obozach, biwakach, 

9) w przypadku zbiorowej ucieczki klasy z zajęć lekcyjnych bądź zajęć praktycznych 

uczniowie danej klasy są zobowiązani odpracować ilość godzin, jakie winny się 

odbywać w danym dniu. 

6. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody lub udzielenia kary należy odnotować                                

w dokumentach ucznia Zespołu Szkół. 

7. O osiągnięciach ucznia, a także otrzymywanych nagrodach i karach winni być 

powiadomieni rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia.  
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ROZDZIAŁ 7     

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
                              

§ 44. 

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę Zespołu Szkół.            

Stemple szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół u góry mają nazwę Zespołu 

Szkół, u dołu nazwę Szkoły. 

3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół posiadają oddzielne pieczęcie urzędowe 

zawierające nazwy poszczególnych szkół: 

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legnicy, 

- Technikum Nr 5 w Legnicy, 

4. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Zespół 

Szkół umieszczona jest pieczęć urzędowa z nazwą danej szkoły wchodzącej                  

w skład zespołu szkół. 

5. Zespół Szkół posiada własny sztandar oraz wypracowany ceremoniał szkolny 

podczas uroczystości państwowych, regionalnych i wewnątrzszkolnych. 

6. Zespół Szkół posiada wypracowane tradycyjne uroczystości szkolne: 

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

2) powitanie uczniów klas pierwszych, 

3) pożegnanie absolwentów, 

4) święto patrona, 

5) szkolna więź z nauczycielami – emerytami. 

7. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

8. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materialnej 

określają odrębne przepisy. 

9. Zespół Szkół obejmuje budynek szkoły nadzorem kamer CCTV w celu 

zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki uczniów oraz 

zapewnienia bezpiecznych warunków pracy nauczycieli i pracowników szkoły. 

10. Zespół Szkół zapewnia funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej zgodnie                   

z ustawą z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

ze zmianami). 

11. Zespół Szkół przy sporządzaniu wszelkiej dokumentacji urzędowej stosuje nazwę 

skróconą ZSEM. 
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Dotychczasowy tekst Statutu Zespołu Szkół traci swoją obowiązującą moc od dnia 

uchwalenia niniejszego Statutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       27 września 2019r. 

Rada Szkoły na posiedzeniu w dniu ......................................................przyjęła Statut 

Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Legnicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Radę Szkoły – mgr Małgorzata Błocian - Mazur – Przewodnicząca Rady Szkoły 

 

 

 

 

 

                       

    

 
 

 

 


