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Podstawy prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2230). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.). 

5. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta 

Nauczyciela. 
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DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy  

w Polkowicach; 

2) Branżowej Szkole, BS – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I Stopnia działające w Zespole 

Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach; 

3) Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument w odniesieniu do wszystkich szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach; 

4) Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej 

Europy w Polkowicach; 

5) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu im. Narodów 

Zjednoczonej Europy w Polkowicach; 

6) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu im. Narodów Zjednoczonej 

Europy w Polkowicach; 

7) Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Zespołu ; im. Narodów 

Zjednoczonej Europy w Polkowicach 

8) Uczniach i Rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu im. Narodów Zjednoczonej 

Europy w Polkowicach oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem; 

9) Organie prowadzącym – należy prze to rozumieć Powiat Polkowicki; 

10) Ustawie o systemie oświaty– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1481 ze zm.); 

11) Ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.); 

12) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela 

(t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.); 

13) KPA – należy przez to rozumieć ustawę Kodeks postępowania administracyjnego z dnia  

14 czerwca 1960 r. (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.); 

14) WSO – należy przez to rozumieć Wewnątrzszkolny System Oceniania; 

15) PSO – należy przez to rozumieć Przedmiotowy System Oceniania; 

16) Egzamin zawodowy - należy przez to rozumieć także egzamin potwierdzający kwalifikacje  

w zawodzie dla uczniów którzy rozpoczęli naukę w szkole przed dniem 1 września 2019 roku.  
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Rozdział 2 

Ogólne informacje o Branżowej Szkole 

 

§ 2. 1. Nazwa: Branżowa Szkoła I Stopnia w Polkowicach 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia wchodzi w skład Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy 

w Polkowicach.  

3. Siedziba Szkoły: ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice.  

4. Organ prowadzący: Powiat Polkowicki  

5. Siedziba Powiatu: ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice. 

6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Dolnośląski Kurator Oświaty.  

 

§ 3. 1. Cykl kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia  wynosi 3 lata i jest zgodny z przepisami w 

sprawie ramowych planów nauczania i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły. 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia –szkoła kształcąca: 

1) uczniów w zawodzie elektromechanik,  

2) młodocianych pracowników na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy młodocianym 

pracownikiem a pracodawcą, w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

branżowego: 

a) cukiernik, 

b) fryzjer, 

c) elektryk, 

d) lakiernik samochodowy, 

e) kucharz, 

f) magazynier-logistyk, 

g) mechanik pojazdów samochodowych, 

h) monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, 

i) monter sieci i instalacji sanitarnych, 

j) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

k) murarz-tynkarz, 

l) operator obrabiarek skrawających, 

m) sprzedawca, 

n) stolarz, 

o) ślusarz, 

p) elektromechanik. 

 

Rozdział 3 

Cele i zadania Branżowej Szkoły 

 

§ 4. 1. Branżowa Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz  

w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-

profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. 

2. Głównymi celami Branżowej Szkoły jest: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);  

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;  

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;  

4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  



7 

 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania  

i wnioskowania;  

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

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

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;  

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za zbiorowość;  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom; 

14) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych 

dyscyplin; 

15) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania 

własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej; 

16) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-

twórczymi; 

17) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 

18) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie; 

19) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do 

praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 

3. Do zadań Branżowej Szkoły należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie 

bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego oraz 

podstawę programową kształcenia w zawodach dla przedmiotów, objętych ramowymi planami 

nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom 

stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad 

higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów 

lub poszczególnego ucznia; 

9) wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 
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12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej; 

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających 

w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

15) skuteczne nauczanie języków obcych nowożytnych poprzez dostosowywanie ich nauczania do 

poziomu przygotowania uczniów; 

16) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz 

wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich  

i innych tekstów literackich; 

17) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami 

upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi  

i symbolami państwowymi; 

18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie  

20) kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form 

organizacyjnych nauczania; 

21) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im 

samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

22) kształtowanie aktywności społecznej uczniów i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

23) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 

środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

24) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w celu kształtowania pożądanego środowiska 

wychowawczego; 

25) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, 

przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy 

zespołowej; 

26) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw 

poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

27) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec problemów ochrony środowiska; 

28) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

29) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

30) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru  

i wykorzystania mediów; 

31) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, 

a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów 

sieciowych w Internecie; 

32) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji; 

33) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami 

określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 
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34) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy;  

35) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu  

w życiu gospodarczym. 

4. Zadaniem Branżowej Szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego  

i kształcenia w zawodach z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie  

u uczniów poniższych umiejętności: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;  

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia 

matematycznego; 

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;  

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod  

i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;  

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

6) praca w zespole i społeczna aktywność;  

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.   

5. Zadaniem Branżowej Szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które 

wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada 

przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania 

odpowiednich wyborów czy decyzji. 

 

§ 5. Branżowa Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia 

uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski 

z realizacji celów i zadań szkoły.   

 

§ 6. Cele i zadania realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, 

sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 

 

DZIAŁ II 

Sposoby realizacji zadań  

 

Rozdział 1 

Informacje wstępne 

 

§ 7. 1. Praca dydaktyczno – wychowawczo i opiekuńcza w Branżowej Szkole prowadzona jest na 

podstawie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, zgodnie  

z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.  

2. W realizacji zadań respektowane są zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o prawach dziecka. 

 

Rozdział 2 

Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku 

 

§ 8. 1.  Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań i celów ustalonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach.  

2. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone  

w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową: 

1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej; 
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2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, 

właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania; 

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 

3. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być 

dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać 

warunki dydaktyczne, lokalowe i lokalizację Branżowej Szkoły, zainteresowania uczniów, warunki 

środowiskowe i społeczne uczniów. 

4. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny. 

5. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego lub program kształcenia w danym 

zawodzie opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może 

również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany 

przez innego autora (autorów) z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje 

nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian. 

6. Programy nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz kształcenia 

zawodowego, dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

7. Program nauczania zawiera: 

1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 

2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

kształcenia w zawodach; 

3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich 

program będzie realizowany; 

4) opis założonych osiągnięć ucznia; 

5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

8. Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru 

pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez 

nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia 

wszystkie warunki opisane § 8 w ust. 7, Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii innego nauczyciela 

mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub 

zespołu przedmiotowego funkcjonującego w Szkole. 

9. Opinia, o której mowa w § 8 ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu 

z podstawą programową kształcenia ogólnego lub podstawą programową kształcenia w zawodach  

i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów. 

10. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca. 

11. Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. 

12. Numeracja programów wynika z rejestru programów w Szkole i zawiera numer kolejny, pod 

którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie Branżowej Szkoły i rok 

dopuszczenia do użytku.  

13. Dyrektor Szkoły ogłasza szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej 

do dnia 1 września każdego roku. 

14. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. 

15. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie 

dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie  

do 30 czerwca każdego roku. 
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16. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów 

nauczania całości podstawy programowej. 

17. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia  

z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza Dyrektor 

Szkoły. 

18. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem: 

1) podręcznika, materiału edukacyjnego lub; 

2) materiału ćwiczeniowego lub; 

3) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1. 

19. Program nauczania może być realizowany również z wykorzystaniem w szczególności 

urządzeń, sprzętu lub oprogramowania, przydatnych do realizacji tego programu, z uwzględnieniem 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. 

 

Rozdział 3 

Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku 

 

§ 9. 1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie 

kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację. 

2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach 

przedstawiają Dyrektorowi Szkoły, za pośrednictwem koordynatora ds. biblioteki, w terminie do 31 

maja danego roku szkolnego, zespoły nauczycieli utworzone spośród nauczycieli prowadzących zajęcia 

z danej edukacji przedmiotowej.  

3. Zespoły, o których mowa w § 9 ust. 2 przedstawiają Dyrektorowi Szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych; 

2) materiałów ćwiczeniowych; 

4. Zespoły, o których mowa w § 9 ust. 2 mogą przedstawiają Dyrektorowi Szkoły propozycję 

jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do: 

1) nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego  

w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych; 

2) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy 

lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

3) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie z zakresu kształcenia w zawodzie,  

4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym. 

5. Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących poszczególnych 

edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów 

dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  

i Rady Rodziców: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej 

klasy przez co najmniej trzy lata; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.  

6. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych oddziałach, może dokonać 

zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu 

danego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

7. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać zmiany 

materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w § 9 ust. 5. 
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8. Dyrektor Szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw 

podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących w oddziale 

uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych. 

9. Dyrektor Szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia 

zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów 

ćwiczeniowych, obowiązujących w kolejnym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na 

internetowej stronie Szkoły oraz na drzwiach wejściowych do Szkoły. 

10. Szczegółowe zasady dopuszczania podręczników do użytku szkolnego reguluje Procedura 

ustalania szkolnego zestawu podręczników. 

 

Rozdział 4 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

 

§ 10. 1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w Branżowej Szkole zgodnie  

z Programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli 

wskazanych przez Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i delegowanych przez 

Radę Rodziców jej przedstawicieli. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym i opiekuńczym skierowane do uczniów, oraz 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

4. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym 

czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych  

z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych. 

5. Diagnozę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza Dyrektor Szkoły albo upoważniony przez niego 

nauczyciel. 

6. Program, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia 

roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.  Przez porozumienie 

rozumie się pozytywne opinie o Programie wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez Radę 

Pedagogiczną i Radę Rodziców.  

7. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego, rozumianą 

jak w ust. 4, program ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z Organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

8. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,  

z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo-profilaktycznego i przedstawią je do zaopiniowania 

na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię potwierdzają przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców 

pod przedstawionym planem pracy wychowawczej danego oddziału. 

9. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 

wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały 

okres funkcjonowania klasy. 

10. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny 

wniosek na podstawie wyników prowadzonego nadzoru pedagogicznego, na pisemny uzasadniony 

wniosek wszystkich rodziców danej klasy, a także na uzasadniony wniosek wychowawcy.  

http://www.zsp.starogard.pl/
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§ 11. 1. Branżowa Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1) realizację przyjętego programu wychowawczo-profilaktycznego;  

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy  

z ekspertami danej dziedziny wiedzy; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między  rówieśnikami; 

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 

6) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej; 

7) prowadzenie profilaktyki uzależnień; 

8) ograniczenie dostępu uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju. 

 

§ 12. 1. Branżowa Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą i pedagogiczno-

psychologiczną:  

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole, poprzez: 

a) organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami, 

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego  

w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych 

i materialnych,  

c) organizację wycieczek integracyjnych, 

d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga lub psychologa 

szkolnego, 

e) udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub 

przedstawiciela dyrekcji, 

f) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

h) organizowanie w porozumieniu z Organem prowadzącym nauczania indywidualnego na 

podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji; 

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych  

i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez Organ prowadzący; 

3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 

a) umożliwianie uczniom realizacji indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie  

z odrębnymi przepisami, 

b) objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Dziale IV Rozdziale 3 niniejszego 

Statutu, 

c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości  

i potrzeb ucznia, 

d) rozwój zdolności ucznia w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów, 

f) indywidualizację procesu nauczania; 

4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale 

IV Rozdziale 4 niniejszego Statutu. 

5) nad wszystkimi uczniami poprzez: 

a) organizację zebrań z rodzicami, 

b) organizację konsultacji z nauczycielami; 
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§ 13. 1. W Szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 

2. Do zadań koordynatora należy: 

1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów Szkoły (nauczycieli, uczniów, 

rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Szkole; 

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi Szkołę w działaniach  

na rzecz bezpieczeństwa uczniów; 

3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów; 

4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania 

bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli  i uczniów; 

5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów; 

6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w Szkole; 

7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 

 

§ 14. 1. W Branżowej Szkole zapewnia się uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 74 niniejszego Statutu; 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli; zasady organizacyjno-porządkowe i harmonogram pełnienia 

dyżurów ustala Dyrektor Szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.50 i trwa do 

zakończenia zajęć w Szkole; 

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki:  

a) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,  

b) różnorodność zajęć w każdym dniu,  

c) niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 

przedmiotów, których program tego wymaga;  

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich; 

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

9) współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym; 

10) kontrolę obiektów budowlanych pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 

korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku; 

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

14) ogrodzenie terenu Szkoły; 

15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń gospodarczych; 

17) wyposażenie schodów w balustrady zabezpieczającymi przed upadkiem; 

18) wyposażenie pomieszczeń Szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych  

w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję  

o zasadach udzielania tej pomocy;  

19) dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii;  

20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach  

i wycieczkach poza teren Szkoły; 

21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 
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22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, poprzez 

mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może 

stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących; 

23) objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer. 

 

§ 15. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek 

organizowanych przez nauczycieli określa Procedura organizacji wycieczek. 

 

§ 16. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. Zasady pełnienia 

dyżurów nauczycieli określa Regulamin dyżurów nauczycieli. Zasady organizacji zastępstw okresla 

Procedura organizacji zastępstw. 

 

§ 17. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nad -

obowiązkowych, w trakcie zajęć organizowanych w szkole i poza szkołą oraz na przerwach 

międzylekcyjnych. 

 

§ 18. 1. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; 

zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne 

w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne. 

2. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach Szkoły przeprowadza się pod 

nieobecność w tych pomieszczeniach uczniów. 

 

§ 19. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych 

zajęć są następujące: 

1) z chwilą wejścia na teren Szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką 

pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

2) pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach, 

b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych obszarach wg harmonogramu dyżurowania, 

c) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy 

medycznej, 

d) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 

uczniów oraz zaistniałych wypadków; 

3) opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim 

uczniów; 

4) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie 

czynności organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej 

oraz regulaminem korzystania z boiska;  

5) Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania 

zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie 

zabezpieczające. 

 

§ 20. Pracownicy Szkoły, w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani 

kierować się dobrem ucznia i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole. 
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DZIAŁ III 

Organy Szkoły i ich kompetencje 

 

§ 21. Organami Szkoły są:  

1) Dyrektor Szkoły;  

2) Rada Pedagogiczna;  

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski; 

 

§ 22. Każdy z organów wymienionych w § 21 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. 

Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. 

Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

 

§ 23. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 

poszczególnych organów Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.   

 

§ 24. Szczegółowe kompetencje organów szkoły, zasady współdziałania oraz sposób rozwiązy-

wania sporów określa Statut Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. 

 

 

DZIAŁ IV 

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

Rozdział 1 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

§ 25. 1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole są bezpłatne,  

a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu Szkoły i w życiu oraz 

w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 

niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio  

o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, 

zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 
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11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających  

z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych 

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania 

wynika w szczególności z:  

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych. 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia; 

2) uczeń; 

3) Dyrektor Szkoły; 

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 

5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna; 

6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

7) asystent edukacji romskiej; 

8) pracownik socjalny; 

9) asystent rodziny; 

10) kurator sądowy; 

11) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6.  Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się 

wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski 

złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.  

7.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 

2) specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w 

szczególności: 

a) psycholog, 

b) pedagog, 

c) pedagog specjalny, 

d) logopeda, 

e) doradca zawodowy, 

f) terapeuta pedagogiczny. 
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3) pracownicy Szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

Rozdział 2 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

§ 26. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela  

w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowaniu warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych  

w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły.  

W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:  

 

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 

Adresaci Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności  

w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach dla danego 

etapu edukacyjnego;  

Zadania Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia  

w zawodach 

Podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek 

ucznia, rodzica, Dyrektora Szkoły, poradni, asystenta rodziny, kuratora 

sądowego, pielęgniarki szkolnej, asystenta edukacji romskiej – w 

przypadku ucznia romskiego; 

Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć; 

Czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut. (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego 

dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami ucznia) 

Liczba uczestników Maksimum 8 osób; 

Okres udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły; 

Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych trwa do czasu 

zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych 

wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego  

i kształcenia w zawodach dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia 

albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną 

formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia: 

Adresaci Uczniowie szczególnie uzdolnieni; 

Zadania Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. Wyposażenie ich w 

większy zakres wiedzy, umożliwienie im uzyskania wiedzy o wyższym 
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poziomie trudności, zgodnie z poziomem ich rozwoju intelektualnego, 

poziomem uzdolnień; 

Podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek 

ucznia, rodzica, wniosek poradni na podstawie opinii PPP o szczególnych 

uzdolnieniach, asystenta rodziny, kuratora sądowego, pielęgniarki 

szkolnej, asystenta edukacji romskiej – w przypadku ucznia romskiego; 

Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć; 

Czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego 

dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami ucznia); 

Liczba uczestników Maksimum 8 osób; 

Okres udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły; 

 

3) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się: 

Adresaci Uczniowie nie potrafiący samodzielnie i efektywnie się uczyć; 

Zadania Wyposażenie ucznia w umiejętność uczenia się. Umożliwienie uczniom 

podjęcia odpowiedzialności za własny proces uczenia się i wypracowanie 

własnych strategii uczenia się i przyswajania zdobywanej wiedzy  

i umiejętności. Poprawa efektywności uczenia się młodzieży poprzez 

nauczenie ich w jaki sposób należy się uczyć, a więc kształtowanie 

umiejętności samodzielnej pracy przy jednoczesnym wdrażaniu 

właściwych metod uczenia się i organizacji pracy. Kształtowanie 

prawidłowych nawyków uczenia się. Wdrażanie efektywnych technik 

uczenia się; 

Podstawa udzielania Na wniosek ucznia, rodzica ucznia, dyrektora, każdego nauczyciela 

prowadzącego zajęcia z uczniem, wychowawcy, specjalisty prowadzącego 

zajęcia z uczniem, asystenta rodziny, pracownika socjalnego, kuratora 

sądowego, wniosek poradni na podstawie opinii PPP;  

Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć; 

Czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego 

dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami ucznia); 

Liczba uczestników Maksimum 8 osób; 

Okres udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły; 
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4) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 

Adresaci dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

Zadania Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów 

psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania  

i pisania, Stworzenie możliwości wszechstronnego  rozwoju 

umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami 

rozwojowymi, wyrównywanie braków w wiadomościach  

i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz 

przezwyciężanie  skutków niepowodzeń, tj. trudności w czytaniu, 

pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych 

konsekwencji; 

Podstawa udzielania Na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie 

orzeczenia lub opinii PPP; 

Prowadzący Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć (z zakresu terapii pedagogicznej); 

Czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem 

ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli 

jest to uzasadnione potrzebami ucznia); 

Liczba uczestników Maksimum 5 osób; 

Okres udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły; 

Uczestnictwo ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu 

zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych 

wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego  

i kształcenia w zawodach dla danego etapu edukacyjnego lub 

złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód 

objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 

5) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: 

Adresaci Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne; 

Zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego; 

Podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek 

ucznia, rodzica, Dyrektora Szkoły, asystenta rodziny, kuratora 

sądowego, pielęgniarki szkolnej, asystenta edukacji romskiej – w 

przypadku ucznia romskiego. Na wniosek poradni psychologiczno-

pedagogicznej na podstawie orzeczenia lub opinii PPP;  

Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć; 

Czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem 

ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć jeżeli 

jest to uzasadnione potrzebami ucznia); 

Liczba uczestników Maksimum 10 osób; 
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Okres udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły; 

Udział ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu 

zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych 

wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego 

i kształcenia w zawodach dla danego etapu edukacyjnego lub 

złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód 

objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 

6) zajęcia o charakterze terapeutycznym: 

Adresaci Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mający 

problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu Szkoły;  

Zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego; 

Podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek 

ucznia, rodzica, Dyrektora Szkoły, asystenta rodziny, kuratora 

sądowego, pielęgniarki szkolnej, asystenta edukacji romskiej – w 

przypadku ucznia romskiego. Na wniosek poradni psychologiczno-

pedagogicznej na podstawie orzeczenia lub opinii PPP;  

Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć; 

Czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem 

ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć jeżeli 

jest to uzasadnione potrzebami ucznia); 

Liczba uczestników Maksimum 10 osób. 

Okres udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły; 

Udział ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu 

zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych 

wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego  

i kształcenia w zawodach dla danego etapu edukacyjnego lub 

złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód 

objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 

7) zajęcia logopedyczne: 

Adresaci Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 

językowej; 

Zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek 

specjalistów po badaniach przesiewowych; 

Podstawa 

udzielania 

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek 

ucznia, rodzica, Dyrektora Szkoły, asystenta rodziny, kuratora sądowego, 

pielęgniarki szkolnej, asystenta edukacji romskiej – w przypadku ucznia 

romskiego. Na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej na 

podstawie orzeczenia lub opinii PPP;  

Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć; 
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Czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem 

ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć jeżeli jest 

to uzasadnione potrzebami ucznia); 

Liczba 

uczestników 

Maksimum 4 osoby; 

Okres udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły; 

Udział ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu 

zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych 

wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego  

i kształcenia w zawodach dla danego etapu edukacyjnego lub 

złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia 

ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 

8) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia  i kariery 

zawodowej: 

Adresaci uczniowie Szkoły branżowej  

Zadania Wspomaganie uczniów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej lub 

zawodowej, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; 

Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia                             

i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Pomoc przy 

podejmowaniu decyzji o wyborze rodzaju edukacji, szkoły, zawodu,  

w formie porady indywidualnej polegającej na wskazaniu predyspozycji  

i sugerowaniu kierunków rozwoju; 

Podstawa 

udzielania 

Zajęcia organizowane zgodnie z treściami programowymi, planem pracy 

wychowawczej i programem własnym doradcy zawodowego. 

Ponadto: na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, 

wniosek ucznia, rodzica, Dyrektora Szkoły, asystenta rodziny, kuratora 

sądowego, asystenta edukacji romskiej – w przypadku ucznia romskiego 

oraz na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć; 

Czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut; 

Liczba 

uczestników 

Nieokreślona - zajęcia lekcyjne (w oddziale klasowym), grupowe bądź 

indywidualne; 

Okres udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Zgodnie z treściami programowymi określonymi w Rozporządzeniu z dnia 

12 lutego 2219 r. w sprawie doradztwa zawodowego 

 

9) Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – zajęcia edukacyjne realizowane wspólnie z oddziałem 

szkolnym oraz indywidualnie z uczniem: 

Adresaci Uczniowie chorzy, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na 

trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, 

nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem 
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szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich 

specjalnych potrzeb edukacyjnych; 

Zadania Prowadzenie nauczania według realizowanych w szkole programów 

nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia tego 

ucznia oraz prowadzenie zajęć w sposób, by działania były ukierunkowane 

na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. Podejmowanie określonych 

działań w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły;  

Podstawa 

udzielania 

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii poradni,  

z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie oraz 

wniosku rodzica. 

Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do 

właściwych zajęć edukacyjnych i  do rodzaju prowadzonych zajęć; 

Czas trwania 

jednostki zajęć 

Zgodnie z ramowym planem nauczania danego oddziału, do którego 

uczęszcza uczeń; 

Liczba 

uczestników 

1; 

Okres udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły, nie dłużej jednak niż rok szkolny; 

 

 

 

3. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego, 

w godzinach ich pracy; 

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga/psychologa szkolnego – w przypadku potrzeby 

indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem/psychologiem. 

 

Rozdział 3 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu 

 

§ 27. 1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

1) udzielanie pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny  

i wiary w siebie; 

3) stymulowanie ich rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego 

uczniów; 

4) uwrażliwianie ich na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych; 

5) promowanie ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i Szkoły. 

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym obejmują pracę: 

1) na lekcji; 

2) poza lekcjami; 

3) poza Szkołą; 

4) inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowo-wypoczynkowe). 
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3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych  

i w domu; 

4) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki. 

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania 

jego samodzielnej pracy; 

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia  

w domu; 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi Szkołę, w tym z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia; 

5) składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub 

indywidualny tok nauki. 

5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów  

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznych.  

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa 

wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną.  

7. W Szkole organizuje się koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami 

uczniów. 

8. Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach 

po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub 

indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanymi w § 42 niniejszego Statutu. 

9. Organizowane w Szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień   

i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela. 

 

Rozdział 4 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

 

§ 28. 1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz 

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla 

ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  

w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach  

i oddziałach oraz w ośrodkach, na zasadach określonych w Dziale IV Rozdziale 1 niniejszego 

Statutu; 

2) posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia; 
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4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub 

pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) posiadającym opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

2. Nauczyciele prowadzą w szczególności: 

1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie  

u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

b) szczególnych uzdolnień; 

2) doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje  

o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym  

z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy  przekazuje informację na 

najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego 

zebrania jest odległy – otrzymany komunikat zapisuje w dzienniku elektronicznym.  

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia/pełnoletniego ucznia o potrzebie objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. Informacja jest przekazywana telefonicznie lub w trakcie indywidualnej 

rozmowy z rodzicem/pełnoletnim uczniem. 

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących  

w klasie.  

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale  

w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania 

wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod  

i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących  

w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych 

nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej 

poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia Dyrektorowi Szkoły. 

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami 

ucznia/pełnoletnim uczniem lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w Szkole. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się 

rodzica/pełnoletniego ucznia w formie pisemnej. Rodzic/pełnoletni uczeń własnoręcznym podpisem 

potwierdza otrzymanie informacji.  
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12. Rodzic/pełnoletni uczeń ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją  

i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. 

14. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się  

w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.   

15. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie 

nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w Szkole, Dyrektor Szkoły, za zgodą 

rodziców/pełnoletniego ucznia, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej  

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie kierunków pracy z uczniem.  

16. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody 

rodzica/pełnoletniego ucznia.  

17. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych  

i oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej. 

18. Za zgodą Organu prowadzącego liczba uczniów biorących udział w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 26 ust. 2. 

19. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje Dyrektor Szkoły,  

po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy. 

20. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację  

w formie dziennika zajęć innych w dzienniku elektronicznym oraz systematycznie dokonywać ewaluacji 

pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy. 

21. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

22. Za zgodą Organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

23. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi 

decyduje Dyrektor Szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek 

rodziców/pełnoletniego ucznia lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

24. W Szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, w miarę potrzeb specjaliści, posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

25. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, oraz 

inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.  

W Szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu 

komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.  

26. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej mogą udzielać poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz instytucje 

specjalizujące się w tym zakresie. 

 

Rozdział 5 

Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 

§ 29. 1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 
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2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,  

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

Szkoły; 

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań 

nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia  

w Szkole; 

6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę; 

7) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia. Nauczyciel jest obowiązany 

na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia opracowuje się na podstawie tego orzeczenia; 

8) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 

a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 

b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia, 

c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, 

d) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia 

i środków dydaktycznych, 

e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;   

9) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, 

rewalidacyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);  

10) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia 

oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia; 

11) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej  

i behawioralnej; 

12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

13) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 

14) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru 

motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej 

zawierającej 4 elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 
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Rozdział 6 

Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów 

 

§ 30. 1. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej klasy 

do obowiązków wychowawcy należy: 

1) analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności/zdolności 

uczniów; 

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych uczniów; 

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;  

4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli 

prowadzących zajęcia w klasie; 

5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej złożenia 

wniosku do Dyrektora Szkoły o uruchomienie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniowi; 

6) informowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do 

rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego 

osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować 

zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej; 

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 

8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i postępach ucznia; 

9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

10) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy; 

11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego 

wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych  i psychologicznych;  

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej  

i behawioralnej; 

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, 

ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 

wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami; 

5) tworzenie środowiska szkolnego zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

6) ułatwianie adaptacji w środowisku szkolnym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  

z rówieśnikami w Szkole; 

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych 

spowodowanych trudnościami w nauce; 

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie  

w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy  

w nauce; 
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9) rozwijanie u uczniów pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 

się;  

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności 

na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie 

pracy; 

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce; 

12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu;  

13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich 

osobowości; 

14) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki  

i pomocy materialnej  uczniom; 

15) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, 

występowanie do Organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.  

 

Rozdział 7 

Zadania i obowiązki pedagoga, pedagoga specjalnego oraz psychologa szkolnego 

 

§ 31. 1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;   

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,  

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, 

klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji  

i uzdolnień uczniów; 

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się  

w trudnej sytuacji życiowej; 

12) prowadzenie warsztatów rozwojowych, motywacyjnych i profilaktycznych dla uczniów i rodziców 

dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych  

i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN 

i udział w pracach zespołów wychowawczych; 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami 

działającymi na rzecz ucznia;  
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15) pomoc w realizacji wybranych zadań z Programu wychowawczo-profilaktycznego; 

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

17) przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych Programów 

Edukacyjno-Terapeutycznych; 

18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, 

rodzicami oraz uczniami w: 

a) rekomendowaniu Dyrektorowi Szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego 

i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności o której mowa w ustawie  

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier  

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

szkoły i placówki, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia; 

2) współpraca z zespołem, o którym mowa w § 40 ust. 1, w zakresie opracowania i realizacji 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami: rodzicami uczniów; poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 

nauczycieli, innymi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

6) przedstawianie Radzie Pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5. 
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Rozdział 8 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym 

społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

 

§ 32. W Szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Nauczanie specjalne prowadzone 

jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym.  

 

§ 33. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 

społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny i środki 

dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych  

i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach i możliwości organizacyjnych szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

3. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia. 

 

§ 34. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres 

nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały 

stanowiącej Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu, o którym mowa  

w § 40 ust.1 niniejszego Statutu oraz zgody rodziców. 

3. Opinie o których mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie. 

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy 

oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje się nie później niż do końca lutego w ostatnim 

roku nauki. 

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej 

kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub 

usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.  

 

§ 35. 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką 

dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego 

języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego 

języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia danego etapu edukacyjnego. 
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§ 36 1. Uczniowi niepełnosprawnemu Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  

z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych  

w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia. 

2. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor Szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania 

i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny tygodniowy 

czas tych zajęć.  

 

§ 37. 1. W Szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 

1)  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie: 

a) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna), 

b) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logo-rytmiki), 

c) korekcyjno-kompensacyjne, 

d) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, 

e) zajęć specjalistycznych, terapii psychologicznej, 

f) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

4) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu. 

 

§ 38. 1. W Szkole, za zgodą Organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. 

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone  

w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami 

niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz  

w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez 

nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom  

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze 

form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

3. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania 

i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli,  

o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 
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4. Rada Pedagogiczna wskazuje uczniom i ich rodzicom sposób dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminu zawodowego, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane 

przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu  

o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

podaną przez CKE do publicznej wiadomości nie później niż na 3 miesiące przed pierwszym dniem 

terminu głównego egzaminu zawodowego. 

 

§ 39. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej organizowanej w Szkole w formach i na zasadach określonych w Dziale IV  niniejszego 

Statutu Szkoły. 

 

§ 40. 1. W Szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu 

społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym. 

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog 

szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w Szkole.  

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 

szkolnym. Zebrania zwołuje wychowawca klasy.  

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek Dyrektora Szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny 

specjalista; 

5. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli lub specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu, o których 

mowa w ust. 4. 

6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny 

program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po 

dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę  

i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy,  

w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

7. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie: 

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego 

kształcenie w szkole, lub 

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia  

z uczniem, z tym, że  w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze 

socjoterapeutycznym, 
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d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

3) formy, metody, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez Dyrektora 

Szkoły zgodnie z przepisami;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania  

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie  

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zakres 

współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, tj.: 

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

b) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym; 

7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, jeżeli 

występuje taka potrzeba. 

9. W ramach zajęć rewalidacyjnych w IPET uwzględnia się: 

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych 

alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego; 

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności 

wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia 

niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem; 

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku 

ucznia z autyzmem w tym zespołem Aspergera. 

10. Rodzice ucznia/pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także  

w opracowaniu i modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz 

dokonywaniu oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wychowawca klasy – 

koordynator zawiadamia pisemnie rodziców/pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu 

i o możliwości uczestniczenia w nim. 

11. Rodzice ucznia/pełnoletni uczeń otrzymują kopię programu (IPET) i kopię 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 

12. W przypadku nieobecności rodziców/pełnoletniego ucznia na posiedzeniu Zespołu 

Wspierającego, rodzice/pełnoletni uczeń są niezwłocznie (skutecznie) zawiadamiani w formie pisemnej 

o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.  

13.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. Wychowawca klasy wpisuje powyższą 

informację w dzienniku elektronicznym. 

14. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program 

Edukacyjno-Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych  

w nim. Nauczyciele prowadzą systematyczną  obserwację postępów w rozwoju ucznia, na podstawie 

których będzie dokonywana ocena efektywności działań. 
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Rozdział 9 

Nauczanie indywidualne 

 

§ 41. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

obejmuje się, na podstawie orzeczenia, indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły.  

3. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie 

indywidualnego nauczania  w porozumieniu z Organem prowadzącym Szkołę.  

4. Dyrektor Szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego  

z Organem prowadzącym zasięga opinii rodziców celem ustalenia harmonogramu prowadzenia zajęć.  

5. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela Dyrektor nauczycielom zatrudnionym  

w Szkole, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. Może to nastąpić w sytuacji 

braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć 

od siedziby Szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.  

7. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym  

i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

8. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie  

ze wskazaniami w orzeczeniu.  

8a. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych 

uczniów, i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość́, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub 

nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

w takim przypadku ust. 7 i 8 nie stosuje się. 

8b. Zajęcia indywidulanego nauczania z wykorzystaniem metod i technik nauczyciele prowadzą 

zgodnie zasadami określonymi w Dziale VIII Rozdział 1a. 

9. Uczeń realizujący nauczanie indywidualne jest przypisany do określonego oddziału zgodnie  

z poziomem i typem szkoły. 

10. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

wynikające z ramowych planów nauczania, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych 

ucznia,  z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

11. Na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego indywidualne nauczanie, Dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, 

stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś 

Dyrektor Szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.  

13. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się w dzienniku elektronicznym i prowadzi 

odrębnie dla każdego ucznia.  

14. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio  

z uczniem wynosi od 12 do 16 godzin prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 

15. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego 

należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; 

2) udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego IPET; 
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3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia  

w życiu Szkoły; 

4) podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 

5) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych. 

16.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków  

z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, Dyrektor Szkoły organizuje różne formy 

uczestniczenia ucznia w życiu Szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania  

i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. 

Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia ucznia oraz stanowisko rodziców odnotowywane 

są w Dzienniku nauczania indywidualnego.  

17.  Dyrektor Szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego  

w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz  

z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą 

uczęszczanie ucznia do Szkoły. 

18. Dyrektor Szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców wraz 

z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia 

uczęszczanie ucznia do Szkoły. Dyrektor Szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego 

jest zobowiązany powiadomić poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz 

Organ prowadzący Szkołę. 

19. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu  

na zasadach określonych w WSO.  

 

Rozdział 10 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

 

§ 42. 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki (ITN) lub realizację 

indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien 

wykazać się: 

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów; 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/półrocza. 

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym 

zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone  po upływie co 

najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania  

z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku 

szkolnego. 

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:   

1) Uczeń, z tym ze niepełnoletni za zgodą rodziców; 

2) Rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia; 

3) Wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za 

zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

7.  Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza 

do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia. 



37 

 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program 

nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza Szkołą. 

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog 

zatrudniony w Szkole oraz zainteresowany uczeń. 

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady 

Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej 

opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego 

programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia Organu nadzoru 

pedagogicznego. 

13. Zezwolenia udziela się na czas określony. 

14. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna  

 i ustala zakres jego obowiązków. 

15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby 

pracować. 

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do 

klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia 

albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie. 

17.  Opiekun wraz z uczniem i rodzicami/prawnymi opiekunami ustalają formy i harmonogram 

realizacji ITN. 

18. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 

19. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem lub jego rodzicami/prawnymi opiekunami 

20. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

21. Informację o ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia. 

22. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 

23. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, 

należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły 

lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia 

ucznia”. 

 

DZIAŁ V 

Organizacja nauczania 

 

Rozdział 1 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

 

§ 43. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia 

ogólnego oraz z zakresu kształcenia zawodowego; 

2) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
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a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w  ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania 

ich aktywności i kreatywności; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne,  

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zajęcia 

edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie 

oświaty, oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 

ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.), organizowane w trybie określonym  

w tych przepisach. 

3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą 

Organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

4. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne. 

5. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy 

i studentów odbywających praktyki pedagogiczne.. 

 

§ 44. 1. Zajęcia w Branżowej Szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony  

w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu 

lub innowacji pedagogicznej; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, 

opisanych w niniejszym Statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego poziomu edukacyjnego: 

zajęcia z języków obcych nowożytnych, informatyki, religii, etyki, zajęcia WF-u; 

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: 

zajęcia z j. obcego nowożytnego, specjalistyczne z WF-u; 

5) w toku nauczania indywidualnego;  

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

7) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 

8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: warsztaty, obozy 

naukowe, wycieczki przedmiotowe, turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe;  

2. Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w Procedurze organizacji wycieczek szkolnych  

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. 

3. Branżowa Szkoła może organizować inne zajęcia w formach pozaszkolnych dla uczniów, w tym 

dla młodocianych pracowników zwiększające szansę ich zatrudnienia, organizowane za zgodą organu 

prowadzącego Szkołę oraz we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia 

ustawicznego i zawodowego. 

4. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 

dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 1. 

5. Branżowa Szkoła kształcąca uczniów w zawodzie elektromechanik realizuje kształcenie 

zawodowe teoretyczne i praktyczne zgodnie z ramowymi planami nauczania i podstawą programową 

kształcenia w zawodach. 

https://sip.lex.pl/#/document/16795126?unitId=art(4)ust(3)&cm=DOCUMENT


39 

 

6. Kształcenie zawodowe praktyczne uczniów Branżowej Szkoły w zawodzie elektromechanik 

odbywa się na pracowniach szkolnych oraz w postaci zajęć praktycznych u pracodawców. 

7. Branżowa Szkoła I Stopnia młodocianych pracowników, zatrudnionych przez pracodawców, 

którzy zawarli z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego kształci w zakresie 

przedmiotów ogólnokształcących w oddziałach wielozawodowych. 

8. Branżowa Szkoła kieruje młodocianych na kursy specjalistyczne z teorii przedmiotów 

zawodowych do Centrum Kształcenia Zawodowego.  

 

Rozdział 2 

Organizacja zajęć w strukturze międzyoddziałowej 

 

§ 45. 1. W Branżowej Szkole organizowane są zajęcia międzyoddziałowe w zakresie:  

1) wychowania fizycznego;  

2) języków obcych nowożytnych;  

3) przygotowania do egzaminów zewnętrznych;  

4) przygotowania do życia w rodzinie;  

5) innych działań wymagających uczestnictwa uczniów różnych typów szkół lub klas;  

6) realizacji przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających.  

2. Zasady przydziału uczniów do zajęć międzyoddziałowych:  

1) kryterium tworzenia grup międzyoddziałowych z wychowania fizycznego jest i liczba uczniów  

w klasie;  

2) kryterium tworzenia grup międzyoddziałowych z języków obcych nowożytnych, jeśli są 

organizowane, określa procedura kwalifikacji uczniów grup językowych;  

3) kryterium tworzenia grup międzyoddziałowych wspierających przygotowanie do egzaminów 

zewnętrznych jest słowna deklaracja zainteresowanego ucznia;  

4) kryterium tworzenia grup międzyoddziałowych przygotowania do życia w rodzinie jest pisemna 

deklaracja ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzica;  

5) kryterium tworzenia grup międzyoddziałowych przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających jest 

pisemna deklaracja ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzica.  

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej grupie decyduje o doborze podręcznika oraz materiałów 

uzupełniających.  

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia kontrolują i oceniają postępy uczniów w różnych formach 

zgodnych z WSO. 

5. Liczebność grup międzyoddziałowych:  

1) liczbę uczniów w grupie międzyoddziałowej z przedmiotów: informatyka, języki obce, 

wychowanie fizyczne, religia, etyka, przygotowanie do życia w rodzinie określa rozporządzenie  

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;  

2) liczba uczniów w grupie międzyoddziałowej na innych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

nie może liczyć mniej niż 10 uczniów;   

3) liczba uczniów w grupie międzyoddziałowej na nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych nie 

może liczyć mniej niż 15 uczniów;  

4) w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły po uzyskaniu akceptacji Organu prowadzącego, 

może określić (ustalić) inną liczbę uczniów niż określono to w pkt. 1 i 2. 

6. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika 

konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych dokonuje się podziału na grupy na nie więcej 

niż połowie godzin obowiązkowych, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej; 
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Rozdział 3 

Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u  

 

§ 46. 1. Uczniom na życzenie rodziców organizuje się naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione.  

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż  

7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych 

lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej Szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie 

mniejsza niż 7 osób, Dyrektor Szkoły przekazuje deklaracje rodziców do Organu prowadzącego. Organ 

prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych. 

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na 

świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w 

grupach międzyszkolnych. 

5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć  

w dwóch rodzajach zajęć.   

6. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą 

z ocen. 

 

Rozdział 3a 

Realizacja obowiązku nauki poza szkołą w brzmieniu 

 

§ 46a. 1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić,  

w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego 

albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

1) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy 

programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 

2) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których 

mowa w ust. 4. 

3. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa  

w ust. 1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

4. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na 

podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej 

obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem szkoły. 

Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie 

obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z WSO. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. 

6. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą odbywa się 

zgodnie z WSO. 
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7. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać 

ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmującego: 

1) prawo uczestniczenia w szkole w: 

a) dodatkowych zajęciach edukacyjnych, do których zalicza się: 

 zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

 zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

b) zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 

c) zajęciach prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

d) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

e) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. 

2) zapewnienie dostępu do: 

a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa  

w art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz 

b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się  

w zasobach szkoły - w porozumieniu z Dyrektorem szkoły; 

3) udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, 

o których mowa w ust. 4. 

8. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje: 

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o 

których mowa w ust. 4;  

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

 

§ 47. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia 

„Wychowania do życia w rodzinie” w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora w wymiarze 14 godzin 

w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

2. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli uczeń lub jego 

rodzice, w przypadku ucznia niepełnoletniego, zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw 

wobec udziału ucznia w zajęciach. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie Branżowej Szkoły przez ucznia. 

 

Rozdział 4 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 

 

§ 48. 1. Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w danym zawodzie. 

2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest dla młodocianych pracowników oraz uczniów 

Szkoły branżowej kształcących się w zawodzie elektromechanik. 

3. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana formie zajęć praktycznych. 

4. Praktyczna nauka zawodu młodocianych w formie zajęć praktycznych dla młodocianych jest 

organizowana przez pracodawcę, dla elektromechaników – przez Szkołę. 
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5. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich 

umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 

6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych  

oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.  

7. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest indywidualnie lub w grupach.  

8. Nadzór nad praktyczną nauką zawodu sprawuje kierownik szkolenia praktycznego  

we współpracy z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem i wychowawcami klas. 

9. Jeżeli w czasie odbywania praktycznej nauki zawodu absencja ucznia: 

1) przekroczy połowę przewidzianego czasu, jest on zobowiązany do odrobienia tych zajęć w całości 

w innym terminie i w formie, uzgodnionej z kierownikiem szkolenia praktycznego (zaliczenie,  

o którym mowa jest możliwe tylko w przypadku nieobecności usprawiedliwionej lub z przyczyn 

losowych), 

2) nie przekroczy połowy przewidzianego czasu (w zależności od czasookresu) zajęcia mogą być 

zaliczone przy obniżonej ocenie. 

10. Oceny z zajęć praktycznych wystawia pracodawca lub wyznaczony pracownik zakładu na 

koniec każdego półrocza nauki w szkole.  

11. Podmiot przyjmujący uczniów na zajęcia praktyczne zapewnia środki dydaktyczne i warunki 

bhp oraz spełnia inne wymagania zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie praktycznej nauki 

zawodu.  

12. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, 

może zezwolić na odstąpienie realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami 

edukacyjnymi, w tym z praktycznej nauki zawodu, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia 

oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.  

13. Rodzice są materialnie odpowiedzialni za dokonane przez ucznia zniszczenia w trakcie 

realizacji praktycznej nauki zawodu, na mocy odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego o czynach 

niedozwolonych. 

14. Zajęcia praktyczne dla uczniów odbywają się na podstawie umowy o praktyczna naukę zawodu, 

zawartej między Dyrektorem Szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczna naukę 

zawodu. 

 

§ 49. 1. Zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników będących uczniami Branżowej Szkoły 

organizowane są przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego. 

2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego jest jednoznaczna ze skierowaniem 

młodocianego pracownika do Branżowej Szkoły w celu dokształcania teoretycznego. 

3. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawierana jest na okres 36 miesięcy  

i warunkuje przyjęcie kandydatów do Branżowej Szkoły.  

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

5. W przypadku, gdy pracownik młodociany dokształcający się w Szkole nie otrzymał promocji do 

klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły, pracodawca, na wniosek młodocianego, może 

przedłużyć czas trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, w celu umożliwienia 

dokończenia nauki w Branżowej Szkole. 

6. W przypadku przerwania nauki zawodu w celu przygotowania zawodowego i podjęcia jej  

w tym samym zawodzie u innego pracodawcy, czas poprzednio odbytej nauki wlicza się młodocianemu 

do okresu wymaganego do odbycia przygotowania zawodowego (36 miesięcy).  
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7. Uczeń klasy pierwszej Branżowej Szkoły branżowej, który do 15 września danego roku nie 

dostarczy do Szkoły, podpisanej z pracodawcą, kopii umowy o praktyczną naukę zawodu, zostaje 

skreślony z listy uczniów. 

8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może zmienić miejsce odbywania zajęć praktycznych. 

9. W przypadku zmiany miejsca odbywania zajęć praktycznych uczeń ma obowiązek powiadomić 

o tym fakcie kierownika szkolenia praktycznego i wychowawcę oraz dostarczyć, w terminie 

nieprzekraczającym 14 dni, aktualną umowę o pracę z nowym pracodawcą wraz z kserokopią 

świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę. 

10. Uczeń, z którym rozwiązano umowę o praktyczną naukę zawodu zobowiązany jest do 

poinformowania o tym fakcie kierownika szkolenia praktycznego i wychowawcę oraz do podpisania, w 

terminie nieprzekraczającym 14 dni, nowej umowy o pracę z innym pracodawcą. 

11. Niedostarczenie do Branżowej Szkoły aktualnej umowy o praktyczną naukę zawodu w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania przez Branżowej Szkołę informacji o rozwiązaniu umowy o pracę z 

pracownikiem młodocianym, wraz z kserokopią świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego 

pracodawcę, jest podstawą do podjęcia przez Dyrektora Szkoły decyzji o skreśleniu z listy uczniów z 

powodu braku możliwości realizowania programu nauczania praktycznej nauki zawodu. 

12. Realizacja zajęć praktycznych na terenie zakładów odbywa się pod opieką pracodawcy lub 

wyznaczonego pracownika zakładu, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe  

i pedagogiczne. 

13. Oceny z zajęć praktycznych wystawia pracodawca lub wyznaczony pracownik zakładu na 

koniec każdego półrocza nauki w szkole. 

14. Uczeń Szkoły branżowej, nie później niż na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, dostarcza wychowawcy dzienniczek praktycznej nauki zawodu wraz z wystawioną 

oceną za zajęcia praktyczne. 

15. Uczeń informowany jest przez wychowawcę o terminie dostarczenia oceny z zajęć 

praktycznych. W wyjątkowych sytuacjach, np. długotrwała choroba ucznia, kierownik szkolenia 

praktycznego ustala ocenę na podstawie rozmowy z pracodawcą. 

16. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu i niedostarczenia zaświadczenia o ocenie z 

zajęć praktycznych na klasyfikacyjną Radę Pedagogiczną, uczeń zostaje nieklasyfikowany z zajęć 

praktycznych za dany okres nauki. 

17. Kierownik szkolenia praktycznego nadzoruje zajęcia praktyczne przez: 

1) planowe wizyty w zakładach pracy młodocianych, 

2) wizyty interwencyjne, 

3) telefoniczne rozmowy z pracodawcami i rodzicami młodocianych, 

4) przyjmowanie młodocianych, rodziców i pracodawców w godzinach swoich dyżurów, 

5) kontrolę wpisów do dzienniczków praktycznej nauki zawodu. 

18. Uczeń odbywający zajęcia praktyczne, rzetelnie dokumentuje ich przebieg, prowadząc na 

bieżąco dzienniczek praktycznej nauki zawodu. 

19. Podstawową formą usprawiedliwienia nieobecności pracownika młodocianego na zajęciach 

szkolnych oraz praktycznych jest elektroniczne zwolnienie lekarskie wysyłane do pracodawcy. 

20. Pracodawca informuje Dyrektora Szkoły o zwolnieniu lekarskim młodocianego pracownika 

poprzez dzienniczek praktycznej nauki zawodu. 

21. W dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole, młodociany ma obowiązek stawić się do 

zakładu pracy w celu odbycia zajęć praktycznych. 

22. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę,  

a w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. 
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23. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym  

z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. 

24. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest 

zobowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy. 

25. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, która dla 

młodocianego powyżej 16 roku życia przypada pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a dla młodocianego 

poniżej 16 roku życia przypada pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00. 

26. Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej  48 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę. 

 

Rozdział 5 

Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć 

 

§ 50. 1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki:  

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica ucznia, zwalnia ucznia  

z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas 

określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  

Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do 

możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte WSO.  

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia  

w zajęciach wychowania fizycznego lub informatyki, Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji 

tych zajęć.  

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, pkt.2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

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

3. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć 

wychowania fizycznego lub informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

 

§ 51. Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalnia do 

końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego.  

W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

DZIAŁ VI 

Organizacja wychowania i opieki 

 

Rozdział 1 

Szkolny system wychowania 

 

§ 52. 1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza 

szczegółowy plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny z uwzględnieniem 

aktualnych potrzeb i szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  
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2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: 

intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.  

3. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku 

szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:  

1) pracy nad sobą; 

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;  

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, 

kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, 

wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;  

4) rozwoju samorządności;  

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;  

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;  

7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry 

akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.  

4. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. 

5. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia: 

1) zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły; 

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym  państwie oraz  świecie; 

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem 

społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie 

wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje; 

7) zna, rozumie i realizuje w życiu:  

a) zasady kultury bycia, 

b) zasady skutecznego komunikowania się, 

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

d) akceptowany społecznie system wartości; 

8) chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń; 

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 

10)  jest otwarty na zdobywanie wiedzy.  

6. Na podstawie Programu wychowawczo-profilaktycznego zespoły wychowawców 

(wychowawcy klas) opracowują klasowe programy na dany rok szkolny. Program wychowawczo-

profilaktyczny w oddziale powinien uwzględniać następujące zagadnienia: 

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;  

2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;  

3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;  

4) pomoc w tworzeniu systemu wartości; 

5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:  

a) adaptacja, 

b) integracja,  

c) przydział ról w klasie,  

d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,  
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e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,  

f) kronika klasowa, strona internetowa itp; 

6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:  

a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,  

b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,  

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji 

rodziców i uczniów, 

d) wspólne narady wychowawcze,  

e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,  

f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska,  

g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”; 

7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne; 

8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną 

zdrowia.  

 

Rozdział 2 

Wolontariat w Szkole 

 

§ 53. 1. W Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach funkcjonuje Szkolne 

Koło Wolontariatu. 

2. Szkolne Koło Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym 

i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

3. Cele działania Szkolnego Koła Wolontariatu: 

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu oraz promowanie idei wolontariatu; 

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; promowanie wśród 

młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości  

i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

3) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na 

terenie Szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; tworzenie przestrzeni dla służby 

wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów 

wolontariuszy do ich realizacji; 

4) pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym  

w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych  

w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; prowadzenie warsztatów, szkoleń  

i cyklicznych spotkań wolontariuszy, angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy  

w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym. 

4. Wolontariusze  

1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; może nim być każdy uczeń, który 

bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna; 

2) członkowie Koła mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im 

nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych; 

3) członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską  

o innych oraz wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 
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4) członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach wolontariuszy; 

aktywnie włącza się w działalność Koła oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie 

zgłasza własne propozycje i inicjatywy; 

5) swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę 

oraz być przykładem dla innych. 

 

§ 54. 1. Szkolnym Kołem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator, który uzyskał zgodę 

Dyrektora Szkoły.  

2. Opiekun Koła ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie 

zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc 

rodziców; 

 

§ 55. 1. Formy działalności: 

1) działania na rzecz środowiska szkolnego; 

2) działania na rzecz środowiska lokalnego; 

3) udział w akcjach ogólnopolskich, za zgodą Dyrektora Szkoły.  

2. Na każdy rok szkolny koordynator Koła wspólnie z członkami opracowuje plan pracy. 

3. Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu zatwierdzany jest przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 56. 1. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:  

1) świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych  

w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości 

jego rozwiązania; 

2) na żądanie wolontariusza lub Dyrektora Szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie 

treść porozumienia, o którym mowa w ust.1, pkt. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie  

o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń; 

3)  na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń 

przez wolontariusza lub dokonać wpisu w dzienniczku wolontariusza; 

4)  jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie 

powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje Dyrektor 

Szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub 

poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;  

5) do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym 

ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 

6) korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,  

w zakresie wykonywanych świadczeń; 

7) wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach,  

a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz  

o zasadach ochrony przed zagrożeniami; 

8) korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez 

niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich 

wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia 

wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na Dyrektorze Szkoły, a w przypadku, gdy 

wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów 

na działania; 
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9) wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający 

zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

10) korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich 

świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w ust.1, pkt. 1; 

11) w wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia spraw 

formalnych oraz koszty ubezpieczenia; 

12) w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia 

z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 57. 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego 

działalności. 

2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną  

i społeczną na rzecz Szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi  

w rozdziale Statutu Szkoły. 

3. Formy nagradzania: 

1) przyznanie dyplomu; 

2) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego; 

3) pisemne podziękowanie do rodziców; 

4) nagroda rzeczowa; 

5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia 

szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej 

trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co 

najmniej czterech działaniach szkolnych. 

 

§ 58. 1. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu. 

2. W Szkole może być uroczyście obchodzony jest w grudniu każdego roku szkolnego 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  

 

Rozdział 3 

Współpraca z rodzicami 

 

§ 59. 1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań Szkoły realizowane jest 

poprzez: 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych poprzez: 

a) organizowanie na wniosek rodziców treningów i warsztatów rozwijających umiejętności 

wychowawcze, 

b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych  

z wychowaniem dziecka; 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e- dziennik, e-maile, telefonicznie, stronę 

www, inne materiały informacyjne; 

3) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań Szkoły przez: 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) inspirowanie rodziców do działania, 
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c) wspieranie inicjatyw rodziców, 

d) wskazywanie obszarów działania, 

e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

4) włączanie rodziców w zarządzanie Szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, 

zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji; 

5) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania 

problemów dzieci przez: 

a) ustalanie form pomocy, 

b) pozyskiwanie środków finansowych, 

c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem, 

d) angażowanie uczniów w życie lokalnej społeczności. 

 

DZIAŁ VII 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 

Rozdział 1 

Założenia programowe 

 

§ 60. 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań 

podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.  

2. Wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych  

na przestrzeni wielu lat życia. Predyspozycje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa  

i rozwijają się wraz z upływem czasu. Oznacza to konieczność stworzenia takiego systemu doradztwa 

zawodowego, który zapewni i umożliwi uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, 

posiadanych umiejętności, kwalifikacji, i zainteresowań - w aspekcie życzeniowym i rzeczywistym. 

3. Sprawny system doradztwa zawodowego wskaże młodemu człowiekowi możliwości zdobycia 

wymarzonego zawodu. Uczeń musi posiadać świadomość, ze jest autorem własnej kariery. Na drodze 

młodego człowieka stoi problem bezrobocia, rosnące tempo życia, to powoduje że dokonuje  

on przypadkowych wyborów. To rzutuje na dylematy ekonomiczne (koszty edukacji  

i przekwalifikowania) i wysokie koszty emocjonalne (frustracja, niezadowolenie, poczucie braku sensu 

istnienia). Te i inne przesłanki powodują, że zachodzi potrzeba udzielania profesjonalnej pomocy  

w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego uczniom i ich rodzicom.  

4. Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie, rodzice, 

nauczyciele, środowisko lokalne. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami  

i nauczycielami, ma charakter planowanych działań. 

 

§ 61. 1. Cele główne: 

1) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego wyboru 

szkoły policealnej, wyższej, kursów zawodowych, zawodu, zakładu pracy;  

2) pomaganie uczniom w reorientacji zawodowej w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru 

zawodu;  

3) wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrycie zainteresowań, 

uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do 

wykonywania wybranego zawodu;  

4) rozwijanie w uczniach świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do 

poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym 

bezrobocie i niepełnosprawność);  
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5) rozwijanie świadomości zawodowej; 

6) kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie  

i autoprezentacji;  

7) rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności, wyrabianie 

szacunku dla samego siebie;  

8) nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy; 

9) poznanie rynku pracy. 

 

§ 62. Obszary działania i cele szczegółowe: 

1. W zakresie pracy z uczniami:  

1) kształtowanie umiejętności określania własnych celów życiowych, mocnych i słabych stron;  

2) analiza własnego stanu zdrowia pod kątem wybranego zawodu;  

3) rozwijanie umiejętności planowania własnego rozwoju;  

4) zapoznanie z procedurami osiągnięcia kwalifikacji zawodowych;  

5) zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;  

6) wskazanie uczniom możliwych form zatrudnienia;  

7) wyzwalanie własnego wewnętrznego potencjału;  

8) wyrabianie szacunku dla samego siebie;  

9) wzmocnienie poczucia własnej wartości; 

10) rozwijanie umiejętności efektywnego komunikowania się;  

11) rozwijanie umiejętności pracy w grupie;  

12) poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy;  

13) zapoznanie się ze specyfiką rynku pracy w regionie, w kraju i za granicą;  

14) rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy;  

15) nabycie umiejętności przygotowania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy;  

16) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego; 

17) planowanie własnego rozwoju.  

2. W zakresie pracy z rodzicami:  

1) podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi;  

2) doskonalenie umiejętności wychowawczych; 

3) wypracowanie form wspierania dzieci wyborze ich dalszej drogi życiowej.  

3. W zakresie współpracy z nauczycielami:  

1) uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej;  

2) lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy;  

3) nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą. 

 

§ 63. 1. Program obejmuje cztery obszary celów szczegółowych: 

1) poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych 

stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności  

i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia; 

2) świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie 

informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie  

i utrzymanie pracy; 

3) rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form 

uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, 

uczenie się przez całe życie; 
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4) planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: 

planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia 

zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, 

korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery. 

2. Cele szczegółowe systemu w obszarach: 

1) Poznanie własnych zasobów - uczeń: 

a) sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio"), 

b) określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego, 

c) określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych, 

d) rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych  

i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, 

e) analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, 

f) określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową; 

2) Świat zawodów i rynek pracy – uczeń: 

a) Analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz 

funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych, 

b) Określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje,  

z uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy, 

c) Porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, 

pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, 

d) w którym się kształci, oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, 

sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika, 

e) Konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców 

oraz wymaganiami rynku pracy, 

f) Określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub zdobycia 

zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji zawodowej. 

g) Sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców. 

h) Przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej, 

i) Charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje 

wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej, 

j) Charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym 

instytucje rynku pracy. 

3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie – uczeń: 

a) korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego 

formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, 

b) analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji 

zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji, 

c) określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym, 

d) analizuje możliwości kontynuowania nauki. 

4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych – uczeń: 

a) ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, 

b) sporządza indywidualny plan działania - planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-

zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat 

rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji, 
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c) dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami  

i określonymi celami zawodowymi. 

 

§ 64. Zakresy działań z obszaru doradztwa dla poszczególnych osób i forma organizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

1. Dyrektor Szkoły:  

1) odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym; 

2) współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ; 

3) wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego w Szkole  

a instytucjami zewnętrznymi; 

4) zapewnia warunki do realizowania w szkole doradztwa zawodowego; 

5) organizuje w Szkole wspomaganie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym 

polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości pracy 

szkoły w tym obszarze.  

2. Doradca zawodowy:  

1) określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

2) pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

3) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu; 

4) wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych  

z doradztwem zawodowym; 

5) prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów; 

6) systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane 

z doradztwem zawodowym; 

7) planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane  

z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, 

nauczycielami i specjalistami; 

8) gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego 

poziomu kształcenia; 

9) organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą efektywność 

prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym; 

10) współpracuje z Dyrektorem Szkoły, realizując zadania związane z doradztwem zawodowym; 

11) gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym; 

12) współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami rynku pracy 

i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

13) Realizuje działania wynikające z programu doradztwa zawodowego. 

3. Wychowawcy:  

1) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

2) eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami 

programowymi doradztwa zawodowego; 

3) włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego; 

4) realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych; 

5) wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej; 

6) współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci; 

7) współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 
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4. Nauczyciele przedmiotów (ogólnych i zawodowych):  

1) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

2) eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami 

programowymi doradztwa zawodowego; 

3) współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania doradztwa zawodowego dla uczniów; 

4) przygotowują uczniów do udziału w konkursach zawodowych; 

5) prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe; 

6) współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.  

5. Specjaliści:  

1) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

2) włączają treści z zakresu doradztwa zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów; 

3) współpracują z wychowawcami klas w ramach realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego 

dla uczniów; 

4) włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych 

(informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty); 

5) współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.  

6. Nauczyciel-bibliotekarz:  

1) współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym; 

2) opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego; 

3) włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

 

Rozdział 2 

Sposoby realizacji działań doradczych 

 

§ 65. 1. Metody i formy odziaływań 

1) realizowanie tematyki z zakresu doradztwa zawodowego podczas lekcji wychowawczych, podstaw 

przedsiębiorczości, wos-u, przedmiotach zawodowych i innych zajęć prowadzonych z uczniami;  

2) współpraca z instytucjami  zewnętrznymi wspierającymi WSDZ np.  poradniami 

psychologicznymi, OHP, szkołami i uczelniami wyższymi, pracodawcami, itp.;  

3) wycieczki zawodoznawcze; 

4) udział w „targach pracy”; 

5) aktywny udział młodzieży podczas „Dnia otwartych drzwi Szkoły”;  

6) angażowanie uczniów do umiejętnego spędzania czasu (zajęcia sportowe, kulturowe, językowe, 

rozwijające umiejętności zawodowe); 

7) informowanie rodziców o procedurach egzaminów zawodowych, specyfice zawodu wybranego 

przez dziecko, dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej; 

8) organizowanie spotkań z osobami wykonującymi różne zawody powiązane z wybranym 

kierunkiem kształcenia; 

9) prowadzenie zajęć warsztatowych przez zewnętrznych doradców zawodowych na temat 

predyspozycji zawodowych i dalszej drogi zawodowej; 

10) wykorzystanie testów, ankiet i innych narzędzi podczas zajęć klasowych;  

11) opracowanie i wykorzystanie lekcji scenariuszy lekcji wychowawczych związanych z doradztwem 

zawodowym;  
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12) gromadzenie materiałów dotyczących zakresu doradztwa (biblioteka, pedagog);  

13) wyposażenie uczniów w umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych w ubieganiu się  

o pracę; 

14) zapewnienie możliwości korzystania z Internetu w bibliotece szkolnej; 

15) umieszczenie na stronie internetowej szkoły zakładki – doradztwo zawodowe. 

2. Sposoby realizacji działań: lekcje wychowawcze, lekcje przedmiotowe, zastępstwa, zajęcia 

pozalekcyjne, wycieczki, porady indywidualne. Działania doradcze, realizowane będą na zasadzie 

dobrowolności uczestnictwa.  

 

Rozdział 3 

Przewidywane rezultaty 

 

§ 66. 1. Przewidywane rezultaty dla uczniów: 

1) dostęp do aktualnej i rzetelnej informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców;  

2) poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów;  

3) świadome, samodzielne, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe;  

4) umiejętność szukania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych i prezentowania się 

pracodawcy;  

5) ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy.  

6) świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej;  

7) mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy jako konsekwencji 

niewłaściwych wyborów;  

8) wyrównywanie szans na rynku pracy.  

2. Przewidywane rezultaty dla Szkoły: 

1) świadomi siebie uczniowie, mają większą motywację do pracy (przyczyni się to do lepszych 

wyników nauczania i egzaminu maturalnego); 

2) zmniejszenie wskaźnika drugoroczności;  

3) realizacja przepisów prawa oświatowego – przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku 

kształcenia.  

3. Przewidywane rezultaty dla środowiska lokalnego: 

1) lepsze dopasowanie kompetencji zasobów ludzkich do potrzeb rynku pracy, zwiększenie 

samozatrudnienia;  

2) zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju 

zawodowego przez jednostki;  

3) podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu; 

4) zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych;  

5) lepsze, dynamiczne i elastyczne, dopasowanie ludzi do zawodów – co zapewni niższe koszty 

społeczne;  

6) większa efektywność pracowników;  

7) lepsza profilaktyka – uniknięcie części chorób zawodowych;  

8) aktywizacja młodzieży zagrożonej społecznie, eliminacja biernych postaw, mniejsza ilość 

bezrobotnych „z wyboru".  

4. Przewidywane rezultaty dla pracodawców: 

1) pracownicy o wyższych kompetencjach osobistych, umiejący pracować w grupie, kreujący postawy 

aktywne, radzący sobie w sytuacjach trudnych i stresowych;  

2) zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów, świadomych 

oczekiwań rynku pracy;  
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3) nawiązanie dialogu pomiędzy szkołami, pracodawcami a władzami samorządowymi w celu 

zwiększenia miejsc pracy dla absolwentów.  

 

DZIAŁ VIII 

Organizacja Szkoły 

 

Rozdział 1 

Organizacja nauczania w Branżowej Szkole 

 

§ 67. 1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada  

w piątek lub sobotę, zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu  pierwszego września. 

2. Jeżeli dzień bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem 

ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten 

dzień ustawowo wolny od pracy. 

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  

4. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolny System 

Oceniania. 

5. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne, może,  

w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

w wymiarze 6 dni. 

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 5, mogą 

być ustalone:  

1) w dni, w których w Szkole odbywają się egzaminy zewnętrzne; 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach 

o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków  wyznaniowych. 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności 

lokalnej. 

7. Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, o których mowa w ust. 5. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 5, Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą Organu 

prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.8 , Dyrektor Szkoły wyznacza termin 

odpracowania tych dni w wolne soboty. 

10. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 5 w Szkole organizowane są zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców o możliwości udziału uczniów  

w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły.  

11. Zajęcia szkole zawiesza się̨, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:  

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich 

lub międzynarodowych; 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są̨ prowadzone zajęcia z uczniami, 

zagrażającej zdrowiu uczniów; 
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3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; 

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż̇ 

określone w pkt 1–3  

– w przypadkach i trybie określonych w § 18 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

12. W przypadku zawieszenia zajęć́, o którym mowa w ust. 11, na okres powyżej dwóch dni 

Dyrektor Szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość́. Zajęcia te są̨ organizowane nie później niż̇ od trzeciego dnia zawieszenia zajęć́, o którym 

mowa w ust. 11. 

13. Podstawową jednostką organizacyjną Branżowej Szkoły jest oddział. 

14. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych  

i dodatkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla 

danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

15. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków 

nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych 

planów nauczania. 

16. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów 

odbywających zajęcia w salach lekcyjnych.  

17. W Branżowej Szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki.  

18. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego: 

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych; 

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie Szkoły. 

19. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00. Przerwy międzylekcyjne trwają: 

 

Lp. Przerwa 

1. 8:45 – 8:50 

2. 9:35 – 9:45 

3. 10:30 – 10:40 

4. 11:25 – 11:35 

5. 12:20 – 12:30 

6. 13:15 – 13:35 

7. 14:20 – 14:25 

8. 15:10 – 15:15 

 

Rozdział 1a  

Organizacja zajęć́ z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́  

 

§ 67a. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane  

z uwzględnieniem:  

1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;  

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;  

3) możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego  

w ciągu dnia;  

4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;  

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;  

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 
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§ 67b. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane  

w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie 

wychowawczej. 

 

§ 67c. Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić 

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

 

§ 67d. 1. W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

przez okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom, w miarę ich potrzeb i 

możliwości organizacyjnych szkoły, możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia 

edukacyjne.  

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się w formie indywidualnej albo formie 

grupowej, z tym że konsultacje odbywają się, w miarę możliwości, w bezpośrednim kontakcie ucznia z 

nauczycielem.  

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przekazuje uczniom i rodzicom informację o 

ustalonych przez dyrektora szkoły formach i terminach konsultacji, o których mowa w ust. 1.  

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia zobowiązani są udzielać uczniom oraz ich rodzicom konsultacji 

indywidualnych w czasie pracy nauczyciela bądź w terminie uzgodnionym indywidualnie. 

5. Rodzice lub uczniowie zgłaszają nauczycielowi potrzebę konsultacji za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego. 

6. Termin konsultacji ustala się w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicem za pomocą Dziennika 

elektronicznego VULCAN. 

 

§ 67e. 1. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo 

zmodyfikować odpowiednio:  

1) zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów nauczania oraz ramowych planów 

nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas 

(semestrów);  

2) tygodniowy zakres treści nauczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;  

3) roczny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość. 

 

§ 67f. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

w związku z zawieszeniem zajęć z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa  

w § 67 ust. 11  pkt 3 lub 4 Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, ustala 

potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-

profilaktycznego i modyfikuje ten program. 

 

§ 67g. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań 

w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania oraz dodatkowych zajęć 

języka polskiego i wyrównawczych dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających 

obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym. 

 

§ 67h. 1. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na 

wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły:  

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub  



58 

 

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

– jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz 

jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu 

ucznia.  

2. W przypadku ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek 

rodziców ucznia, może zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie, szkoły z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość, jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki na terenie szkoły oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.  

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły, dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, 

może zorganizować dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 i 2, zajęcia na terenie innej szkoły.  

 

§ 67i. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

jeżeli nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów. 

 

§ 67j. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

 

§ 67k.1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone są na 

Platformie Teams oraz za pomocą dziennika elektronicznego VULCAN. 

2. Nauczyciele oraz uczniowie korzystają z kont użytkowników Platformy utworzonych przez 

Administratora – wyznaczonego przez dyrektora, pracownika szkoły posiadającego uprawnienia do 

zarządzania platformą Teams.  

3. Dostęp do konta wymaga podania nazwy użytkownika oraz hasła. Zabronione  jest udostępnianie 

danych kont osobom nieupoważnionym. 

 

§ 67l. 1. Nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca klasy określa tryb pracy z uczniami,  

w szczególności: 

1) sposób i częstotliwość kontaktu; 

2) materiały, źródła niezbędne do realizacji zajęć, w tym  rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej lub Centralną Komisję Egzaminacyjną; 

3) zakres zadań; 

4) terminy i sposoby indywidualnych konsultacji; 

5) terminy i formy oddawania prac pisemnych; 

6) zasady oceniania bieżącego,  

7) tryb poprawy ocen, z uwzględnieniem WSO oraz możliwości uczniów. 

2. Informacje o trybie pracy nauczyciel przesyła uczniom za pośrednictwem platformy Teams lub 

dziennika elektronicznego w terminie umożliwiającym uczniom wykonanie zadań. 

3. Zakres przekazywanych treści i zadań powinien być dostosowany do możliwości  

i warunków pracy uczniów oraz zasad higieny pracy przy komputerze. 

4. Zakres materiału nauczania przekazywanego uczniom podczas jednej jednostki zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może przekraczać 

ilościowo treści przekazywanych podczas odpowiadającej jej godziny zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w szkole. 

5. Przebieg nauczania dokumentuje się w dzienniku elektronicznym oraz na platformie Teams. 

6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest  dokumentować na bieżąco: 
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1) realizowane tematy zajęć, zgodnie z obowiązującym planem zajęć,  

2) oceny bieżące, 

3) obecności na zajęciach, 

4) konsultacje z rodzicami. 

7. Dokumentację, o której mowa w ust.6, stanowią również treści umieszczone na platformie Teams, 

polecenia i materiały przekazywane uczniom za pośrednictwem oprogramowania do dziennika 

VULCAN oraz materiały uzyskane w związku z aktywnością ucznia. 

8. Potwierdzeniem udziału ucznia w zajęciach jest aktywność w czasie określonym przez 

nauczyciela. Przez aktywność należy rozumieć działania podejmowane przez ucznia na polecenie 

nauczyciela pozwalające potwierdzić jego udział w zajęciach, w szczególności: przesłanie pliku  

w czasie uzgodnionym z nauczycielem, wypowiedź na forum, udział w lekcji audio wideo, wypowiedź 

na czacie, rozwiązanie testu, rozwiązanie zadań, udział w zajęciach w czasie rzeczywistym i inne formy. 

9. Brak aktywności ucznia, o której mowa w ust. 8 skutkuje wpisem nieobecności w dzienniku 

elektronicznym. Brak aktywności spowodowana problemami technicznymi powinna być zgłoszona 

przez ucznia przed zajęciami lub najpóźniej w ich trakcie wychowawcy, który zaznacza ją jako 

nieobecność usprawiedliwioną. 

10. Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że uczeń potwierdził swoją obecność na zajęciach ( np. zapoznając 

się z zagadnieniami, wysyłając informację o obecności), a następnie nie wykonuje aktywności zgodnie 

z ustalonymi zasadami, zostaje oceniony zgodnie ze WSO i PSO. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy uczeń 

poinformował wychowawcę zgodnie z trybem określonym w ust. 9 o problemach technicznych. 

 

§ 67m. 1. Nauczyciele bibliotekarze wspierają nauczycieli i uczniów w realizowanych zajęciach z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności poprzez wskazywanie i 

udostępnianie źródeł zdigitalizowanych zbiorów bibliotecznych lub innych materiałów i pomocy 

dydaktycznych za pośrednictwem strony internetowej Szkoły oraz dziennika elektronicznego 

VULCAN. 

2. Nauczyciele bibliotekarze udzielają konsultacji nauczycielom, uczniom, lub ich rodzicom 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

 

§ 67n. Pedagog, pedagog specjalny oraz psycholog szkolny wspierają uczniów, rodziców oraz  

nauczycieli w realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

w szczególności poprzez: 

1) określenie w porozumieniu z uczniem objętym kształceniem specjalnym lub jego rodzicem potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości edukacyjnych tego ucznia w zakresie nauczania zdalnego; 

2) przekazywanie nauczycielom wskazówek i informacji w zakresie prowadzenia nauczania zdalnego 

w szczególności dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

3) wsparcie uczniów, w tym osiągających niskie wyniki w nauce oraz ich rodziców; 

4) prowadzenia konsultacji z uczniami oraz ich rodzicami i nauczycielami za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego, platformy Teams lub innych powszechnie dostępnych środków komunikacji 

elektronicznej 

- w godzinach swojej pracy za pośrednictwem dziennika elektronicznego, służbowej poczty 

elektronicznej oraz platformy Teams. 

 

§ 67o. 1. W przypadku zawieszenia zajęć, zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu realizuje się 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie zajęć praktycznych w 

zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych 

efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

2. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu niezrealizowane w okresie zawieszenia zajęć 

realizuje się po zakończeniu tego okresu.  
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Rozdział 2 

Działalność innowacyjna 

 

§ 68. 1. W Branżowej Szkole mogą być prowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją 

pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 

podwyższenie jakości pracy i efektywność kształcenia. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być 

wprowadzona w całej Szkole, w oddziale lub w grupie. 

3. W zakresie działalności innowacyjnej Szkoła może współdziałać z uczelniami wyższymi oraz ze 

stowarzyszeniami i innymi organizacjami. 

4. Szczegółową organizację wprowadzania innowacji oraz współdziałania ze stowarzyszeniami lub 

innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej określa „Procedura działalności 

innowacyjnej w Szkole”. 

 

Rozdział 3 

Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy 

 

§ 69.  1. Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor Szkoły.  

2. Zespoły nauczycielskie, zasady ich pracy oraz ich zadania zostały określone w Statucie Zespołu 

Szkół im. Narodów zjednoczonej Europy w Polkowicach. 

 

DZIAŁ IX 

Nauczyciele i inni pracownicy 

 

Rozdział 1 

Zadania nauczycieli 

 

§ 70. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

 

§ 71. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez Szkołę; 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego 

przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego 

ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów  

do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego 

podręcznika  i poinformowanie o nim uczniów; 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie 

z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie 

dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 
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6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,  

a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

7)  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach; 

8) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia,  

w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian 

lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności 

uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

11) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w WSO; 

12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

13) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z WSO; 

14) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy 

ustalonej w WSO; 

15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez 

pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału  

w konkursach, zawodach; 

16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości 

i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

17) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

18) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów w ramach konsultacji; 

19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny 

udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, 

uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych 

przez, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem 

WDN; 

20) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez 

Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań 

lub innej formie organizacyjnej; 

21) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, 

natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie  

i kończenie zajęć oraz innych zapisów  Kodeksu pracy; 

22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych 

wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów;  

23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej 

ucznia; 

24) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 

25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

26) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu 

nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do 

zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

27) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych. 

 

§ 72. 1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 
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1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami  

lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska; 

2) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem 

zawodowym; 

3) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły; 

4) w ramach zajęć i czynności, o których mowa w pkt 3, dostępność w szkole w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 

obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, 

odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców. 

2.   Sposób i formy wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 obejmuje: 

1) uczestnictwo w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych w szkole, w tym w wymianie 

międzyszkolnej; 

2) organizację zajęć wynikających z zainteresowań uczniów (wg bieżących potrzeb uczniów, nieujęte 

w stały harmonogram); 

3) organizację/współorganizację imprez o charakterze wychowawczym lub rekreacyjno-sportowym, 

zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i planem pracy szkoły; 

4) pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i przed lekcjami, odpowiedzialność za 

porządek i bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie objętym dyżurem (wg planu 

dyżurów); 

5) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych/zbiorowych (doraźne zajęcia wyrównawcze),  

a także pomocy w przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych i innych form 

współzawodnictwa; 

6) koordynację pozostałych działań statutowych szkoły w wybranym zakresie, zgodnie z planem pracy 

szkoły; 

7) prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania  

i opieki; 

8) udział w pracach szkolnych zespołów nauczycielskich; 

9) pełnienie funkcji w szkole (opiekun samorządu szkolnego, członek komisji rekrutacyjnej, członek 

komisji stypendialnej itp.); 

10) współpracę z instytucjami wspierającymi działalność statutową szkoły; 

11) uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz indywidualnych spotkaniach z rodzicami; 

12) zajęcia sportowe i rekreacyjne wg potrzeb uczniów (np. kółko szachowe, klub sportowy, imprezy 

rekreacyjne i wypoczynkowe: rajdy, biwaki, obozy, itp.); 

13) zajęcia pozalekcyjne artystyczne (np. chór szkolny, plastyczne, muzyczne, taneczne, kółko 

teatralne, klub filmowy, kółko fotograficzne itp.); 

14) nieobowiązkowe zajęcia o charakterze edukacyjnym (np. koła przedmiotowe, SKS, zajęcia 

rozwijające wiedzę); 

15) zajęcia rozwijające pozostałe zainteresowania (np. gry planszowe, gry dydaktyczne komputerowe, 

zajęcia kulinarne, garncarstwo, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, itp.); 

16) inne zajęcia wynikające z inwencji nauczyciela i potrzeb uczniów; wszystkie typy zajęć  

w wymiarze do 3 godzin tygodniowo dla nauczyciela pełnozatrudnionego; 

17) zapewnienie stałej opieki uczniom podczas realizowanych przez siebie zajęć edukacyjnych, tym 

organizowanych imprez szkolnych i środowiskowych oraz wycieczek. 

 

 



63 

 

Rozdział 2 

Zadania wychowawców klas 

 

§ 73. 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności: 

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

do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych  

i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 

wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, 

opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów   

z rówieśnikami; 

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych 

spowodowanych trudnościami w nauce; 

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w Szkole, wdrażanie ich do współpracy  

i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem  

i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 

10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie  

w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy  

w nauce; 

11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;  

12) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności 

na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie 

pracy; 

13) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej 

uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności  

i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, 

nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio 

uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem 

uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, 

udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość 

zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

14) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw 

moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami – życzliwości, współdziałania, 

wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa  

i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, 
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odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie 

samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

15) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, 

pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości  

i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem 

uczniów w życiu Szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach; 

16) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu;  

17) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 

18) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich 

osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami 

poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami 

organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru; 

19) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia 

oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 

20) współpraca z rodzicami, uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy 

materialnej uczniom; 

21) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, 

występowanie do Organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.  

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, 

jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca 

ma prawo ustanowić przy współpracy z Oddziałową Radą Rodziców własne formy nagradzania  

i motywowania wychowanków.  

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących 

klas: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen w formie elektronicznej; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) wypisuje świadectwa szkolne;  

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz 

szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.   

 

Rozdział 3 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

 

§ 74. 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowania odbiegające od 

przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające 

bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na 

poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami 

postronnymi, jak prowadzenie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które 

przeszkadzają w czynnym pełnieniu dyżuru; 
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3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek  i innych urządzeń 

szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku 

szkolnego lub sal lekcyjnych; 

5) niedopuszczania do palenia papierosów na terenie Szkoły - szczególnie  w toaletach szkolnych; 

6) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia 

miejsca wypadku. 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa  

i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora; 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym 

udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów 

w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych 

miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 

7. Nauczyciel zobowiązany jest do zaznajomienia uczniów przed dopuszczeniem ich do zajęć przy 

maszynach i innych urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami  i metodami 

pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku 

roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego 

zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne 

warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

8. Nauczyciel obowiązany jest nie rozpoczynać zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych 

miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza 

zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzylekcyjnych. 

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

w Szkole. 

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać 

zasad ujętych w Procedurze organizacji wyjść i wycieczek szkolnych, obowiązującej w Szkole. 

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie 

zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom 

bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. 

Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) podczas zajęć nie może pozostawić uczniów bez opieki; 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, kieruje go  

w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu 

pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia, a jeśli jest to nagły 

wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły; 

4) powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy  

i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu; 

5) uczniów chcących skorzystać z toalety zwalnia pojedynczo; 

6) przed rozpoczęciem lekcji zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, sprawdzenia 

właściwego oświetlenia i temperatury; 

7) ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.  
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13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

Rozdział 4 

Pracownicy Szkoły 

 

§ 75. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Szkole są pracownikami samorządowymi  

i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest 

potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów 

znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie 

zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi 

oraz współpracownikami; 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu 

działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

10)  złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora Szkoły, 

oświadczenia o stanie majątkowym. 

 

Rozdział 5 

Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze 

 

§ 76. Zakres obowiązków Wicedyrekora ds. Szkolnictwwa Zawodowego: 

1) pełni funkcję I zastępcy Dyrektora: zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności w szkole, 

posiada wówczas kompetencje organizacyjne i finansowo - ekonomiczne wynikające z bieżącej 

działalności placówki w tym podpisywanie sprawozdań finansowych i budżetowych; 

2) posiada kompetencje Dyrektora Szkoły dotyczące rozliczeń finansowych; 

3) współpracuje ze szkolną służbą zdrowia, komórką BHP, policją, strażą miejską, poradnią 

pedagogiczno-psychologiczną i innymi organizacjami współdziałającymi ze szkołą; 

4) organizuje i nadzoruje zadania z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom Szkoły branżowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

5) przygotowuje projekty i odpowiada za proces tworzenia następujących dokumentów programowo-

organizacyjnych szkoły (odpowiada za ich aktualizację); 

6) nadzoruje proces tworzenia dokumentów programowo-organizacyjnych Szkoły branżowej; 
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7) odpowiada za prawidłową realizację zadań statutowych w Szkoły branżowej w zakresie dydaktyki, 

wychowania i opieki; 

8) oceniania stan bazy materialnej dla potrzeb działalności dydaktycznej i wychowawczo-

opiekuńczej; 

9) analizuje i oceniania efekty działalności dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej; 

10) udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych i wychowawczo-

opiekuńczych; 

11) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych; 

12) obserwuje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez podległych nauczycieli; 

13) prowadzi stały nadzór nad dokumentacją przebiegu nauczania w Szkole branżowej i dokonuje  

w niej wpisy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

14) przygotowuje dla Dyrektora do podpisu dokumenty dla uczniów Szkoły branżowej; 

15) kontroluje dokumentację szkolną podległych nauczycieli; 

16) zwalnia uczniów Szkoły branżowej z zajęć szkolnych na okres dłuższy niż 3 dni; 

17) egzekwuje od uczniów i nauczycieli przestrzeganie ustaleń regulaminu szkolnego; 

18) nadzoruje pracę podległych zespołów i komisji Rady Pedagogicznej; 

19) bada wyniki nauczania i realizacji procesu wychowawczo-opiekuńczego podległych nauczycieli; 

20) przyjmuje uczniów do Szkoły branżowej oraz podejmuje decyzje o zmianie przez nich oddziałów;   

21) organizuje ewaluację wewnątrzszkolną w Szkole; 

22) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu; 

23) z upoważnienia Dyrektora Szkoły jest bezpośrednim przełożonym służbowym podległych mu 

pracowników; 

24) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły podczas pełnienia swego bieżącego 

nadzoru nad szkołą, a także podczas zastępowania Dyrektora, ma więc prawo do przydzielania 

zadań służbowych i wydawania poleceń; 

25) decyduje w sprawach organizacji kształcenia w Szkole branżowej; 

26) decyduje w sprawach organizacji zajęć dydaktycznych w Szkole branżowej (obowiązkowych 

i pozalekcyjnych); 

27) formułuje projekty oceny podległych bezpośrednio nauczycieli i pracowników; 

28) wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla podległych 

pracowników; 

29) używa pieczątki osobowej z tytułem: wicedyrektora szkoły oraz podpisywania pism, których treść 

jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. Działając w zastępstwie Dyrektora posługuje się 

pieczęcią „z upoważnienia Dyrektora”; 

30) w ramach nadzoru ponosi odpowiedzialność za prowadzenie elektronicznej bazy danych 

oświatowych (SIO) w zakresie uczniów Szkoły branżowej oraz dziennika elektronicznego zgodnie 

z zakresem swoich obowiązków i przepisami oświatowymi; 

31) wykonuje inne statutowe zadania szkoły powierzone przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 77. Zakres obowiązków Kierownika szkolenia praktycznego: 

1) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach  

i zespołach, w sposób umożliwiający osiąganie w stopniu optymalnym celów szkoły ustalonych  

w programach i planie pracy szkoły; 

2) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej; 

3) załatwia wszystkie sprawy związane z organizacją, nadzorem pedagogicznym praktycznej nauki 

zawodu w tych zakładach, w których zatrudnieni są młodociani pracownicy, będący uczniami 

szkoły; 
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4) załatwia wszystkie sprawy związane z organizacją, nadzorem pedagogicznym i kontrolą 

praktycznej nauki zawodu; 

5) prowadzi dokumentację z zakresu wykonywanych obowiązków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oświatowymi; 

6) zapewniania optymalnie przepływu informacji w układzie Szkoła – Przedsiębiorca; 

7) sprawuje nadzór nad realizacją przez zakłady pracy warunków umowy, spraw socjalno-bytowych, 

bhp, świadczeń finansowych i innych przysługującym młodocianym pracownikom szkół 

branżowych; 

8) prowadzi sprawozdawczość w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz dokumentacji związanej  

z praktyczną nauką  zawodu; 

9) współpracuje z CKU, Kuratorium Oświaty i OKE we Wrocławiu, zakładami pracy i innymi 

instytucjami w zakresie kształcenia uczniów; 

10) gromadzi dokumentację dotyczącą praktycznej nauki  zawodu, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

Dyrektora Zespołu Szkół w Polkowicach i obowiązującymi przepisami oświatowymi; 

11) pełni nadzór pedagogiczny nad powierzonymi nauczycielami i w obszarach pracy szkoły; 

12) współpracuje w zakresie aktualizacji struktury kształcenia oraz oferty edukacyjnej dla kandydatów 

do szkoły; 

13) przewodniczy Komisji uchwał Rady Pedagogicznej; 

14) przygotowuje projekty zmian do Statutu Szkoły w związku z aktualizacją przepisów prawa 

oświatowego; 

15) przygotowuje projekty i koordynuje działania związane z promocją Szkoły; 

16) Wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora w związku z działalnością szkoły; 

17) Jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia Dyrektora Szkoły wychowawców 

klas Szkoły branżowej w zakresie organizacji i przebiegu praktycznej nauki zawodu; 

18) formułuje projekty oceny podległych bezpośrednio nauczycieli i pracowników; 

19) wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla podległych 

pracowników; 

20) odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły, za sprawność organizacyjną i poziom wyników  

z praktycznej nauki zawodu. 

 

§ 78. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych  

w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia 

rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów. 

 

DZIAŁ X 

Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 

 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 79. 1. Każdy uczeń w Szkole ma prawo do:  

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w Szkole; 

3) konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 

4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 
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6)  jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO; 

7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej; 

8) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi 

możliwościami i umiejętnościami; 

9) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy; 

10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach; 

11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 

12) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

13) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych 

przez Dyrektora Szkoły; 

14) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową; 

15) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz 

oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

16) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych; 

17)  wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności 

odrabiania pracy domowej; 

18) zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach 

informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie; 

19) bycia wybieranym i brania udziału w wyborach do Samorządu; 

20) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych; 

21) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców; 

22) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach rocznych na tydzień, a o ocenach 

niedostatecznych na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej; 

23) poprawy ocen bieżących i śródrocznych w terminie i w sposób ustalony w WSO i PSO;  

2. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku 

naruszenia praw ucznia. 

3. Skargę w formie pisemnej składa się do Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dniu od wystąpienia 

naruszenia praw ucznia. 

4. W przypadku, gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest Dyrektor Szkoły, skargę składa się do 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od wystąpienia 

sytuacji naruszającej prawa ucznia. 

 

§ 80. 1. Każdy uczeń ma obowiązek:  

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły; 

2) godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią; 

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych  

i wybranych przez siebie zajęciach; 

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli 

oraz ustaleniom Samorządu lub klasy; 

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:  

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności. 

6) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd; 
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7) przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji  

w danym dniu; 

8) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 

9) usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie; 

10) uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; 

11) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na 

równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

12) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole, w tym w szatni szkolnej; 

13) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości; 

14) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych 

nałogów, między innymi: nie palenia papierosów, nie picia alkoholu, nie używania środków 

odurzających; 

15) pomagania kolegom w nauce, a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od 

nich niezależnych; 

16) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej 

fryzury. 

 

§ 81. 1. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po 

spełnieniu warunków: 

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być zwolniony 

umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu; 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą,  

że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.  

2. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, 

jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami 

lekcyjnymi. 

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wybranych ćwiczeń 

fizycznych, informatyki, nauki drugiego języka obcego nowożytnego, po otrzymaniu decyzji Dyrektora 

Szkoły. 

 

§ 82. 1.W przypadku ucznia kończącego Branżową Szkołę w ostatnim tygodniu nauki  uczeń ma 

obowiązek rozliczyć się ze Szkołą.  

2. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa. 

3. Obowiązek rozliczenia się dotyczy również uczniów zmieniających Szkołę. 

 

§ 83. 1. Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

2) wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

3) wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

4) palić papierosów w tym e-paierosów na terenie Szkoły i w jej najbliższej okolicy; 

5) wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 

6) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 
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7) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody 

zainteresowanych; 

8) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych.  

9) zapraszać obcych osób do Szkoły. 

 

Rozdział 2 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

 

§ 84. 1. Uczeń  na odpowiedzialność swoją i rodziców przynosi do Szkoły telefon komórkowy lub 

inne urządzenia elektroniczne. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 

3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych np. dyktafonów. 

4. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat 

telefoniczny. 

5. W celach dydaktycznych uczeń może korzystać z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych 

podczas zajęć edukacyjnych za zgodą nauczyciela. 

6. W przypadku łamania przez ucznia zakazu, o którym mowa w ust. 3, nauczyciel wpisuje 

uczniowie uwagę do dziennika elektronicznego. 

 

Rozdział 3 

Nagrody 

 

§ 85. 1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) wzorową naukę;  

2) wzorowe zachowanie;  

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych;  

4) 100% frekwencję;  

5) aktywność społeczną;  

6) wzorową działalność na rzecz szkoły i klasy.  

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu 

Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich; 

2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

3) dyplom uznania; 

4) list gratulacyjny do rodziców ucznia;  

5) nagroda książkowa lub rzeczowa.  

4. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu Szkoły. 

5. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym  

i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. 

6. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie  

z regulaminem. 

7. Odwołanie się od przyznanej nagrody przysługuje uczniom, rodzicom oraz osobie nagrodzonej. 

Odwołanie od nagrody wnosi się do osoby, która przyznała nagrodę (wychowawca, Dyrektor Szkoły) 

w terminie siedmiu dni od ogłoszenia informacji o przyznanej nagrodzie, w formie pisemnej.  
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8. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, w terminie do 14 dni 

od dnia wniesienia odwołania.  

9. Decyzja komisji jest ostateczna.  

10. Rada Rodziców może przyznać „Nagrodę Rady Rodziców” zgodnie z odrębnym regulaminem. 

 

Rozdział 4 

Kary 

 

§ 86. 1. Uczeń  może otrzymać karę za:  

1) nieprzestrzeganie zapisów Statutu; 

2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach; 

3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających; 

4) zastraszanie, wymuszanie, zastosowanie przemocy fizycznej i psychicznej;  

5) palenie papierosów, w tym e-papierosów na terenie szkoły; 

6) kradzież mienia; 

7) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) uwaga ustna nauczyciela/wychowawcy; 

2) uwaga nauczyciela/wychowawcy zapisana w dzienniku; 

3) upomnienie ustne nauczyciela/wychowawcy; 

4) upomnienie nauczyciela/wychowawcy zapisane w dzienniku; 

5) ustna nagana wychowawcy; 

6) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem; 

7) nagana ustna dyrektora lub wicedyrektora; 

8) nagana Dyrektora Szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców;  

9) nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez szkołę do 

momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy; 

10) nietypowanie ucznia do reprezentowania szkoły do momentu zniesienia kary przez Dyrektora 

Szkoły na wniosek wychowawcy; 

11) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych; 

12) przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy, nauczyciela, 

pedagoga, Dyrektora Szkoły, uchwałą Rady Pedagogicznej); 

3.  Kara wymierzana jest na wniosek: 

1) wychowawcy, nauczyciela, Dyrektora Szkoły, innego pracownika Szkoły; 

2) Rady Pedagogicznej; 

3) innych osób. 

4. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 

1) wystąpienia do Dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze  

z wnioskiem o jej uzasadnienie; 

2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady 

Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy; 

3) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do Kuratora Oświaty w ciągu 7 dni od daty 

powiadomienia go o wymierzonej karze. 

5. Wykonanie kary określonej w § 86, ust. 2 pkt. 2,4,6 może zostać zawieszone.  

6. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek wychowawcy, 

pedagoga lub Samorządu Uczniowskiego. 
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7. Wykonanie zawieszonej  kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się 

przewinienia określonego w § 86, ust. 1.  

8. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku 

nienagannego zachowania.  

9. O udzielonej karze uczeń i rodzic informowany jest w sposób zapewniający poszanowanie praw  

i dobra ucznia. 

Rozdział 5 

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach  

 

§ 87. 1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną 

przyczyną losową.  

1a. Przez usprawiedliwienie nieobecności rozumie się umotywowanie jej przyczyny przez 

rodzica/pełnoletniego ucznia. 

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz 

samowolnie oddalać się z terenu szkoły.  

3. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych (powyżej 10 dni), spowodowaną 

wyjątkową sytuacją, zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy, na 

podstawie pisemnego wniosku rodziców/pełnoletniego ucznia. 

4. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko  i wyłącznie 

na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców/pełnoletniego ucznia 

złożonego/przesłanego przed zaistnieniem nieobecności. 

5. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych 

(losowych) na telefoniczną prośbę rodzica lub ustną prośbę ucznia pełnoletniego. 

6. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych, losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca 

klasy. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń powinien uzyskać zgodę wicedyrektora lub 

Dyrektora Szkoły.  

7. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych 

usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców.  

8. W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są oświadczenia podpisane przez tych uczniów.  

9. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności  

w ciągu od powrotu do Szkoły. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą 

honorowane.  

10. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli   

w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w ust. 1.  

11. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności młodocianych pracowników, spowodowanych 

chorobą jest wyłącznie zaświadczenie lekarskie.  

12. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych pod 

opieką nauczyciela wymaga uzyskania zgody wicedyrektora lub Dyrektora Szkoły.  

13. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków do 

10 dnia kolejnego miesiąca.  

14. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.  

15. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu   

w półroczu (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo 

przeprowadzić pisemny sprawdzian z materiału programowego najpóźniej  na miesiąc przed śródroczną 

klasyfikacją.  

16. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu 

to frekwencji tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.  
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17. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie 

uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki,  

a współpraca z rodzicami nie przynosi efektu.  

18. Wychowawca klasy udziela uczniowi pisemnego upomnienia w przypadku opuszczenia bez 

usprawiedliwienia: 

1) 40 godzin dydaktycznych przez ucznia w zawodzie elektromechanik;  

2) 25 godzin przez ucznia/młodocianego. 

19. Wychowawca klasy udziela uczniowi pisemnej nagany wychowawcy w przypadku opuszczenia 

bez usprawiedliwienia: 

1) 55 godzin dydaktycznych przez ucznia w zawodzie elektromechanik;  

2) 40 godzin przez ucznia/młodocianego. 

20. Po otrzymaniu nagany wychowawcy, jeśli uczeń w dalszym ciągu opuszcza godziny zajęć 

edukacyjnych bez usprawiedliwienia, wychowawca klasy zgłasza sytuację ucznia do pedagoga 

szkolnego. 

21. Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany 

z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej: 

1) 70 godzin zajęć dydaktycznych przez ucznia w zawodzie elektromechanik;  

2) 55 godzin zajęć dydaktycznych przez ucznia/młodocianego.  

22. Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy klasy po opuszczeniu bez 

usprawiedliwienia kolejnych: 

1) 15 godzin dydaktycznych (suma 85 godzin) przez ucznia w zawodzie elektromechanik;  

2) 15 godzin dydaktycznych (suma 70 godzin) przez ucznia/młodocianego,  

wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców z informacją, że kolejne 15 godzin opuszczonych bez 

usprawiedliwienia przez ucznia w zawodzie elektromechanik oraz odpowiednio 10 godzin przez 

ucznia/młodocianego uruchomi procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów. 

23. Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy po opuszczeniu bez 

usprawiedliwienia kolejnych:  

1) 15 godzin (suma 100 godzin) przez ucznia w zawodzie elektromechanik;  

2) 10 godzin (suma 80 godzin) przez ucznia/młodocianego, rozpoczyna procedurę skreślenia ucznia  

z listy uczniów.  

24. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać Dyrektorowi Szkoły informacje związane 

z frekwencją uczniów, zgodnie z określonym w szkole harmonogramem.  

 

Rozdział 6 

Zasady i tryb skreślania z listy uczniów 

 

§ 88. Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów.  

1. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe Dyrektor Szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia  

z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły.  

2. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów jest decyzją o charakterze administracyjnym,  

co oznacza, że Dyrektor wydając taką decyzję musi postępować zgodnie z przepisami Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego (KPA).  

3. Z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: 

wychowawca i inni pracownicy pedagogiczni. 

4. Wniosek o skreślenie można składać w szczególnych przypadkach po wykorzystaniu wszystkich 

możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia i po wyczerpaniu wcześniejszych kar 

dyscyplinarnych określonych w Statucie Szkoły. 
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5. Wniosek ma formę pisemną. Zawiera uzasadnienie skreślenia, opinię Samorządu Uczniowskiego 

i pedagoga szkolnego. 

6. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów: 

1) świadome działanie, stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych 

uczniów lub pracowników Szkoły;  

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;  

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej, naruszanie 

godności, uczuć religijnych lub narodowych;  

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  

5) kradzież;  

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  

8) czyny nieobyczajne;  

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego (np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby);  

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków 

dyscyplinujących;  

11) zniesławienie Szkoły (np. na stronie internetowej);  

12) fałszowanie dokumentów szkolnych;  

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.  

7. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły, czy też 

wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 

8. Jeżeli absencja ucznia w opinii Rady Pedagogicznej uniemożliwia realizację obowiązku nauki, 

może ona podjąć decyzję o skreśleniu go z listy uczniów.  

9. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących 

środków:  

1) powiadomieniu rodziców o zaistniałym zdarzeniu;  

2) udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły;  

3) karne  przeniesienie do innej klasy (jeżeli realizowany program nauczania w tych klasach stwarza 

taką możliwość).  

 

§ 89. Tryb postępowania przy skreśleniu ucznia z listy uczniów. 

1. O złożeniu wniosku Dyrektor Szkoły informuje Radę Pedagogiczną, która podejmuje stosowną 

uchwałę. Uchwała Rady Pedagogicznej powinna być uzasadniona i powinna wskazywać okoliczności  

i dowody, na których Rada oparła się przy jej podejmowaniu.  

2. W przypadku podjęcia uchwały i po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor 

Szkoły wszczyna postępowanie administracyjne zapewniając stronie czynny udział w postępowaniu. 

Stroną jest pełnoletni uczeń lub w przypadku jego niepełnoletności jego przedstawiciele ustawowi. 

3. Od chwili zawiadomienia o wszczęciu postępowania, strona bierze czynny udział 

w postępowaniu, mając prawo do składania pisemnych wyjaśnień w terminie 7 dni. 

4. Po zebraniu materiału dowodowego, Dyrektor Szkoły wydaje decyzję, zgodnie KPA.  

5. Decyzja powinna zawierać: 

1) oznaczenie organu administracji państwowej; 

2) datę wydania; 

3) oznaczenie strony lub stron; 

4) powołanie podstawy prawnej; 

5) rozstrzygnięcie; 
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6) uzasadnienie faktyczne (wskazanie faktów uznanych za udowodnione, przedstawienie dowodów)  

i prawne (wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa)  

7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy odwołanie. 

6. Od decyzji Dyrektora stronie przysługuje odwołanie, które należy złożyć w terminie 14 dni  

od daty otrzymania, do organu II instancji, tj. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Składa się je  

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tzn. Dyrektora Szkoły. Złożenie odwołania 

automatycznie wstrzymuje wykonanie decyzji. 

7. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy 

jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia 

gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub 

wyjątkowo ważny interes strony. 

8. Dyrektor Szkoły jeżeli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie,  

może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.  

 

Rozdział 7 

Zasady rekrutacji 

 

§ 90. 1. Rekrutacja do klas pierwszych 

2. Rekrutacja uczniów do Szkoły prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

3. Do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy  

w Polkowicach przyjmowani są uczniowie legitymujący się świadectwem ukończenia  ośmioletniej 

szkoły podstawowej.   

4. Rekrutacja do klas pierwszych jest prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w przedmiotowej sprawie.  

5. Zasady rekrutacji reguluje opracowany w każdym roku szkolnym Regulamin.  

6. Nabór do klas pierwszych prowadzi się z wykorzystaniem systemu informatycznego. 

7. Kandydaci do klas pierwszych składają wymagane dokumenty, określone w Regulaminie, 

w sekretariacie  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.  

8. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są punkty 

uzyskane przez kandydata za:  

1) oceny z określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zajęć edukacyjnych 

wymienionych na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstaowej; 

2) wyniki egzaminu ósmoklasisty;  

3) aktywność na rzecz innych ludzi; 

4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

5) szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 

9. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły w przypadku równorzędnej ilości punktów uzyskanych  

w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:  

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone 

w rodzinach zastępczych;  

2) kandydaci o ukierunkowanych, udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny 

program lub tok nauki;  

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 

ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
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10. W przypadku niezakwalifikowania się do Branżowej Szkoły I Stopnia istnieje możliwość 

przyjęcia kandydata do innej szkoły pozostającej w strukturze Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej 

Europy w Polkowicach, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami.  

11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

których program obejmuje całość lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 

przedmiotu, przyjmowani są do wybranej Szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów.  

12. Dyrektor Szkoły w każdym roku szkolnym powołuje Komisję Rekrutacyjną, która wykonuje 

zadania wynikające z Regulaminu Rekrutacji.  

13. Od decyzji Komisji w sprawie przyjęcia ucznia do Szkoły  można się odwołać:  

1) w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych rodzic lub pełnoletni kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia; 

2) w terminie 5 dni od dnia złożenia wyżej wymienionego wniosku komisja rekrutacyjna sporządza 

uzasadnienie; 

3) w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic lub pełnoletni kandydat może złożyć  

do Dyrektora odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej; 

4) w terminie 7 dni od otrzymania odwołania Dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie; 

5) na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

§ 91. 1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje ucznia Dyrektor Szkoły na podstawie 

obowiązujących przepisów. 

1. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, 

są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia  

i w porozumieniu z uczniem oraz w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. Fakt uzupełnienia różnic 

programowych dokumentuje w formie pisemnej nauczyciel prowadzący dane zajęcia. 

2. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka 

obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się  

w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego 

oddziału lub grupy w Szkole, uczeń może: 

1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki 

programowe do końca roku szkolnego, albo 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się  

w poprzedniej szkole. 

 

§ 92. Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują odrębne 

przepisy. 

 

§ 93. Warunki i tryb przyjmowania do Szkoły osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 

będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 

oświaty innych państw,  regulują odrębne przepisy. 
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DZIAŁ XI 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 

Rozdział 1 

Informacje ogólne 

 

§ 94. 1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu  

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, podstawie programowej 

kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania  

- w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli 

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

o postępach w tym zakresie; 

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

dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec 

uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali 

i w formach  przyjętych w Szkole; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

według skali, o której mowa w § 101 ust. 1 oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali, o której mowa w § 103 ust. 6 niniejszego Statutu; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów; 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez 

nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.  

 

§ 95. 1. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców; 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa 

nie jest średnią ocen cząstkowych; 

3) zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału  

z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

5) zasada różnicowania wymagań - zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom 

trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolny system oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji  

w oparciu o okresową ewaluację. 

 

Rozdział 2 

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów 

 

§ 96. 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych  śródrocznych i rocznych 

ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających  

z  realizowanego  programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1. przekazywane i udostępniane są:  

1) w formie wydruku papierowego dostępnego u nauczyciela w godzinach pracy nauczyciela  

i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców;  

2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy jest 

w godzinach pracy biblioteki szkolnej;  

3) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem.  

4. Informacje, o których mowa w ust. 3. przekazywane i udostępniane są:  

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;  

2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp w godzinach pracy 

wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców;  

3) w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy jest 

w godzinach pracy biblioteki szkolnej;  

4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z wychowawcą;  

5) w formie opublikowania informacji na stronie: www. zs.polkowice.pl, w Statucie Branżowej 

Szkoły I Stopnia oraz Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.  
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5. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele w ramach 

zespołów przedmiotowych. Ustalone zasady stanowią Przedmiotowe Systemy Oceniania i obowiązują 

wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.  

6. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym przekazuje 

ogólne zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz informuje o terminach planowanych 

wywiadówek, ze szczególnym uwzględnieniem tego terminu, kiedy przekazywane będą informacje 

o proponowanych  i ostatecznych ocenach klasyfikacyjnych półrocznych i rocznych.  

7. Rodzice uczniów mają prawo do uzyskiwania informacji  o bieżących i okresowych wynikach  

w nauce swoich dzieci na organizowanych przez szkołę spotkaniach z rodzicami lub w czasie 

indywidualnych kontaktów z wychowawcą klasy, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem szkolnym lub 

wicedyrektorem.  

8. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 5.  

9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

Rozdział 3 

Rodzaje ocen szkolnych 

 

§ 97. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne - na koniec pierwszego półrocza,  

b) roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

c) końcowe - są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są 

równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu 

poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na 

podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową 

zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.  

 

Rozdział 4 

Jawność ocen 

 

§ 98. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu 

do dziennika elektronicznego  bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali. 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości  

i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny 

wpisywane są do dziennika elektronicznego. 

4.  Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

1) na zebraniach ogólnych; 

2) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem; 
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5. Uczeń lub jego rodzic mają prawo wykonania fotografii pisemnej pracy ucznia podczas 

dokonywania wglądu. 

6. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania 

oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać 

i sposób przekazywania tych informacji. 

 

Rozdział 5 

Uzasadnianie ocen 

 

§ 99. 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

2.  Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia w sposób 

ustalony z uczniem, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich 

oraz przekazuje zalecenia do poprawy.  

3. Ocena z prac pisemnych powinna być zawsze uzasadniona poprzez:  

1) krótką recenzję zapisaną przez nauczyciela na pracy lub karcie recenzji 

2) lub podaniem do wiadomości uczniów szczegółowych kryteriów ocen;  

4. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia 

oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio 

zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas 

indywidualnych spotkań z rodzicem. 

 

§ 100. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

 

Rozdział 6 

Skala ocen z zajęć edukacyjnych 

 

§ 101. 1. Oceny bieżące, półroczne i roczne wyrażane są w stopniach wg skali:  

1) stopień celujący – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 

3) stopień dobry – 4 

4) stopień dostateczny – 3 

5) stopień dopuszczający – 2 

6) stopień niedostateczny – 1 

2. Przy wystawianiu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów (np. +dst,-bdb 

itp.). Postawienie plusa przy ocenie zwiększa średnią ważoną o 0,33, a postawienie minusa przy ocenie 

obniża ją o 0,33.  Dopuszcza się również przy ocenianiu aktywności uczniów podczas zajęć, stosowanie 

znaku „+” (w dzienniku elektronicznym obowiązuje zapis: „a+” lub „a++” itp.).  

3. Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria stopni w klasyfikacji śródrocznej  i rocznej:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego i zawodowego,  

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania związane  z danym przedmiotem  
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c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z zakresu programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje zadania trudne i nietypowe.  

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony wymaganiami edukacyjnymi  

w danej klasie,   

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać  z różnych źródeł 

informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w nowych 

sytuacjach;  

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych wymaganiami edukacyjnymi, ale opanował 

treści złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych,   

b) poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, pośrednio 

użyteczne w życiu pozaszkolnym;  

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował treści najważniejsze w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu, często powtarzające 

się w procesie nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach 

programowych,  

b) posiada proste, uniwersalne umiejętności, pozwalające rozwiązywać typowe problemy  

o średnim stopniu trudności;  

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawach programowych, ale braki te nie 

uniemożliwiają dalszego kształcenia,   

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności, często 

powtarzające się w procesie nauczania;  

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych, 

najważniejszych w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu,   

b) nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, łatwych nawet dla ucznia 

słabego.   

4. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat 

lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną.  

 

Rozdział 7 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 

§ 102. 1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu  

(lub dużą część działu); 

2) testy; 

3) kartkówki z trzech ostatnich tematów; 
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4) prace domowe; 

5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

6) różnego typu sprawdziany pisemne; 

7)  wypowiedzi ustne; 

8)  praca w zespole; 

9)  testy sprawnościowe; 

2. Oceny z prac pisemnych:  

1) prace klasowe/sprawdziany:  

a) przez sprawdzian/pracę klasową rozumiemy samodzielną pracę pisemną ucznia trwającą  

co najmniej jedną godzinę lekcyjną,   

b) dopuszcza się trzy prace klasowe/sprawdziany w tygodniu, zapowiedziane i zapisane  

w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu tygodnia może być 

przeprowadzona tylko jedna praca klasowa/sprawdzian;  

c) w ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom 

sprawdziany, prace klasowe i pisemne prace kontrolne (nauczyciele języka polskiego w ciągu 

trzech tygodni),  

d) sprawdzone i ocenione prace nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. Pozostają one 

wtedy do wglądu uczniów i rodziców na zasadach określonych w Statucie,  

e) w przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma prawo uzyskać ocenę z materiału 

objętego pracą klasową/sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej w ciągu pierwszego 

tygodnia po przybyciu do szkoły. W przypadku dłuższej niż dwa tygodnie nieobecności, termin 

i forma zaliczenia materiału zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem. Jeżeli uczeń w 

ustalonym z nauczycielem terminie nie przystąpi do zaliczenia materiału, to zapis „x” 

nauczyciel przedmiotu zmienia na zapis „0”; z ważnych powodów (choroba, sytuacja rodzinna 

itp.), nauczyciel może uzgodnić dodatkowy termin i formę zaliczenia danej partii materiału  

f) niezaliczenie przez ucznia z materiału objętego pracą klasową/sprawdzianem będzie mieć 

wpływ na półroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną. Nauczyciel w rubryce dziennika 

elektronicznego, w której wpisywane są oceny z tej formy, wpisuje symbol „0”(o wartości „0” 

wliczanej do średniej ważonej).  

g) uczeń, który otrzymał z pracy klasowej/sprawdzianu ocenę niedostateczną ma prawo do jej 

poprawy. Oceny niedostateczne mogą być poprawiane tylko raz w terminie nie dłuższym niż 

dwa tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych prac. Forma poprawy zostaje ustalona 

przez nauczyciela. Ponowna ocena niedostateczna nie jest wpisywana do dziennika, jednak 

fakt niepoprawienia oceny rzutuje znacząco na ocenę klasyfikacyjną śródroczną bądź roczną; 

Ocena z poprawy wpisywana jest w miejsce wcześniej otrzymanej oceny. 

 

2) kartkówki:  

a) przez kartkówkę, należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości, trwającą nie 

dłużej niż 1/3 czasu lekcji obejmującą materiał maksymalnie z 3 ostatnich lekcji  

z uwzględnieniem podstawowych wiadomości z omawianego zakresu,  

b) zgłoszenie nieprzygotowania zgodnie z ust 3. pkt. 3, zwalnia  z pisania kartkówki,  

c) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, nabywa prawo do jej poprawy zgodnie  

z  zasadami ustalonymi w PSO. 

3) Prace pisemne są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według 

następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania, punktów:  

a) dla przedmiotów ogólnokształcących:  

 cel   100%  
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 bdb  91 – 100%,  

 db   71 – 90%,  

 dst   51 – 70%,  

 dop  30 – 50%,  

 ndst  0 – 29%,  

b) dla przedmiotów zawodowych: 

 cel   100%  

 bdb  91 – 100%,  

 db   81 – 90%,  

 dst   61 – 80%,  

 dop  41 – 60%,  

 ndst  0 – 40%,  

3. Oceny z odpowiedzi ustnych:  

1) nauczyciel powinien przynajmniej raz w półroczu ocenić wypowiedź ustną ucznia;  

2) uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania, bez podania 

przyczyny, z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki  

i sprawdziany, w formie uzgodnionej z nauczycielem:  

a) jeden raz w półroczu w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz  

w tygodniu,  

b) dwa razy w półroczu w przypadku przedmiotów odbywających się dwa i więcej razy  

w tygodniu;  

3) uczeń ma prawo skorzystać z przywileju „Szczęśliwego numerka” zgodnie z regulaminem 

Samorządu Uczniowskiego; 

4) prawo do zgłoszenia nieprzygotowania, o którym mowa w pkt. 3, nie przysługuje w ostatnim 

półroczu nauki w klasie programowo najwyższej;  

5) Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny 

niedostatecznej.  

4. Prawo opisane w ust. 3, pkt. 2 i 3 nie obejmuje zapowiedzianych prac klasowych, kartkówek  

i innych zadań terminowych np. projektów.  

5. Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki 

zeszytów z pracami domowymi, braki podręczników oraz zeszytów ćwiczeń na zajęciach. 

Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.  

6. W przypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji 

określonego w ust.5, jak również okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, 

podejmuje nauczyciel prowadzący  zajęcia edukacyjne lub Dyrektor Szkoły. 

7. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

8.  Szczególne przypadki zwolnień z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych:  

1) uczeń ma prawo do niepytania w pierwszym dniu po co najmniej tygodniowej nieobecności  

w Szkole. W razie dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może ustalić z nauczycielem 

terminy sprawdzania jego wiedzy i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych, tak by 

umożliwić mu uzupełnienie zaległości;  

2) nie ocenia się ucznia, znajdującego się czasowo w trudnej, niezależnej od niego, sytuacji;  

3) dzień po: Wszystkich Świętych, feriach zimowych i przerwach świątecznych.  

9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 
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10. Nieocenienie ucznia przez nauczyciela z przyczyn usprawiedliwionych z obowiązkowych form 

sprawdzania wiedzy i umiejętności - zadań praktycznych, ustalonych przez nauczyciela  

w rozkładzie materiału i wymaganiach edukacyjnych, nie będzie mieć wpływu na półroczną/roczną 

ocenę klasyfikacyjną. Nauczyciel w rubryce dziennika elektronicznego, w której wpisywane są oceny z 

tej formy, wpisuje znak „x” (nieoceniony - znak nie ma wartości wliczanej do średniej ważonej),  

11. W ocenianiu bieżącym należy stosować następujące kategorie zadań dostępne w dzienniku 

elektronicznym:  

 

Skrót  Nazwa kategorii zadania *)  Waga zadania (1-5)  

A  – oznacza aktywność na lekcji  1-2  

O  – oznacza odpowiedź ustną  2-3 

D  – oznacza pracę domową  1-3 

R  – oznacza referat  1-2  

K  – oznacza kartkówkę  2-3  

S  – oznacza sprawdzian  4-5  

SP  – oznacza sprawdzian pisemny  4-5  

ZP  - zadanie praktyczne  1-3  

KO  - konkursy, olimpiady  2-5  

zew  – oznacza sprawdzian zewnętrzny  bez wagi  

np  – oznacza nieprzygotowanie  bez wagi  

Iok  – oznacza ocenę za I półrocze **)  bez wagi  

*) szczegółowa interpretacja kategorii zadań wynika ze specyfiki przedmiotów i zawarta jest w 

Przedmiotowym Systemie Oceniania (PSO).  

**) ocenę za I półrocze nauczyciel dopisuje do ocen za II półrocze i badając postępy ucznia uwzględnia 

ją przy wystawianiu oceny rocznej. W dzienniku elektronicznym  w edycji „Iok” nie należy zaznaczać 

pola „obowiązkowe” i „do klasyfikacji”.  

12. Ocena końcowa z przedmiotu  realizowanego w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym 

wystawiana jest jako ocena ważona wg wzoru: ocena końcowa = p*n/(n+m)+r*m/(n+m)  

p – ocena z zakresu podstawowego  

r – ocena z zakresu rozszerzonego  

n – liczba godzin realizowanych w zakresie podstawowym w tygodniu 

m – liczba godzin realizowanych w zakresie rozszerzonym w tygodniu    

13. Nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia na sprawdzianie i kartkówce traktowana jest jako 

odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wstawieniem mu do dziennika 

elektronicznego symbolu „0”. 

14. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania 

sprawdzianu.  

15. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen z 

przedmiotu, którego uczy.  

16. Uczeń ma prawo do nieotrzymywania oceny niedostatecznej w następujących przypadkach:  

1) uczniowie klas pierwszych przez pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego;  

2) wszyscy uczniowie w dzień po: Wszystkich Świętych, feriach zimowych i przerwach świątecznych;  

3) wszyscy uczniowie w pierwszym dniu po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności 

(uczeń winien sam zgłosić nauczycielowi ten fakt);  

4) uczniowie Branżowej Szkoły  w pierwszym tygodniu po zakończeniu kursu zawodowego;  
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17. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają 

następujące umiejętności: 

1) planowanie i organizacja pracy grupowej; 

2) efektywne współdziałanie; 

3) wywiązywanie się z powierzonych ról; 

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

18. W przypadku plagiatu lub pracy niesamodzielnej („ściągania”) uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez prawa do jej poprawy.  

19. Przez plagiat należy rozumieć wykorzystanie przez ucznia w przedłożonej do oceny pracy 

pisemnej/kartkówce cudzych prac lub ich fragmentów, nawet wielkości jednego zdania/wypowiedzenia 

lub części zdania/wypowiedzenia (dosłownie przepisanych lub zmodyfikowanych), dostępnych w 

formie modeli odpowiedzi (tj. klucza punktowania odpowiedzi /rozwinięcia tematu), książek, 

artykułów, maszynopisów, rękopisów lub opracowań internetowych. 

 

Rozdział 8 

Ocenianie zachowania 

 

§ 103. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli 

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące 

i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia. 

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

o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi 

nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp; 

6) naganne – ng. 

7. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne 

zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena 

poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne. 
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8. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą opinię 

własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz 

innych pracowników szkoły. 

9. W ciągu półrocza nauczyciele uczący ucznia i nieuczący w danej klasie, w tym także osoby 

pełniące funkcje kierownicze w szkole a. także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o 

zachowaniu ucznia.  

10. Opinie nauczycieli, będące podstawą do ustalenia oceny zachowania, powinny kształtować się 

w trakcie całego okresu poprzedzającego ustalenie oceny i muszą być udokumentowane w postaci 

zapisów w dzienniku lekcyjnym;  

11. Wychowawca może również prowadzić własną dokumentację dotyczącą klasy;  

12. Nauczyciele mają obowiązek zapisywania pozytywnych i negatywnych informacji o każdym 

uczniu. 

13. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy 

zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii 

ocenianego ucznia. 

14. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna  z zastrzeżeniem ust. 19. 

15. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

16. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę. 

17. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

18. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. 

19. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W 

skład  komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) wychowawca klas; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 
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20. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być 

niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę. 

21. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

22. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

23. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

Rozdział 9 

Kryteria ocen z zachowania  

 

§ 104. 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

1) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne zawarte w Regulaminie Szkoły, jest wzorem do 

naśladowania dla innych uczniów,  

2) cechuje go wysoka kultura osobista, szczególna dbałość o kulturę słowa,  

3) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, Szkoły  lub środowiska,  

4) godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz w olimpiadach, konkursach i zawodach,  

5) osiąga wyniki dydaktyczne na miarę swoich możliwości,  

6) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione;  

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków zawartych w Regulaminie Szkoły,  

2) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków,  

3) aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły,  

4) cechuje go wysoka kultura osobista,  

5) ma co najwyżej 3 godziny nieobecności nieusprawiedliwionej;  

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,  

2) chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły,  

3) używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów,  

4) dnie przejawia zachowań agresywnych wobec innych uczniów,  

5) ma co najwyżej 7 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej;  

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

1) poprawnie wywiązuje się z obowiązków zgodnie ze Statutem  i Regulaminem Szkoły,  

2) pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych,  

3) nie prowokuje kłótni, konfliktów lub bójek,  

4) podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce,  

5) otrzymał upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika lub  

6) ma co najwyżej 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej;  

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który (zdarzenia incydentalne):  

1) jest nieuczciwy w stosunku do dzieci i dorosłych, np. wyłudza pieniądze, podrabia podpisy, itp. lub  

2) nie wywiązuje się z powierzonych prac lub  
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3) niszczy mienie klasy, kolegów lub szkoły lub  

4) lekceważy obowiązki szkolne, utrudnia prowadzenie lekcji lub  

5) otrzymał naganę wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem lub  

6) ma co najwyżej 25 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej;  

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który (zdarzenia notoryczne):  

1) uczeń przeszkadza w prowadzeniu lekcji lub  

2) używa wulgarnych słów lub  

3) okłamuje, oszukuje nauczycieli lub   

4) ma agresywny stosunek do kolegów lub  

5) wagaruje, ucieka z wybranych lekcji lub  

6) otrzymał naganę Dyrektora Szkoły lub  

7) ma nieusprawiedliwione powyżej 25 godzin lub  

8) niszczy lub przywłaszcza mienie kolegów, klasy lub Szkoły.  

7. W ust. 1 - 4. uczeń powinien spełniać przynajmniej 4 z podanych kryteriów, w tym obowiązkowo 

ostatnie dotyczące obecności na zajęciach szkolnych. 

 

Rozdział 10 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 

§ 105. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, kończące się klasyfikacją.  

2. Ocena za drugie półrocze jest oceną roczną.  

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie. 

3a. Klasyfikacyjna ocena śródroczna i roczna wystawiana jest najpóźniej w dniu poprzedzającym 

klasyfikację śródroczną i roczną. 

4.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu 

pierwszego okresu.  

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena 

zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości  

i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej 

klasy oraz ocenianego ucznia. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna  

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani  

na ukończenie szkoły.  

9. Ustalone przez nauczycieli  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być 

uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

10. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie 

ocena śródroczna staje się oceną roczną. 
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11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, 

ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

12. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice są informowani na zebraniach ogólnych 

 i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej. 

 

§ 106. W terminie na 7 dni przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  

 

§ 107. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, 

zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków: 

zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna 

pomoc nauczyciela. 

 

§ 108. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

§ 109. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 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 2 dni roboczych od 

dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu 

określa § 113 niniejszego Statutu.  

 

§ 109a 1. Dyrektor zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej, który nie ukończył szkoły  

i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jeżeli: 

1) uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz 

2) zdał egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie,  

w którym się kształci, lub zdał egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym się kształci. 

2. Dyrektor zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej, który nie ukończył szkoły  

i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia zawodowego teoretycznego, w tym zajęć realizowanych na turnusie dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników, jeżeli: 

1) uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego oraz 

2) zdał egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie,  

w którym kształci się, lub zdał egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się. 

3. W przypadku gdy uczeń klasy programowo najwyższej realizował naukę zawodu jako 

młodociany pracownik oraz: 

1) nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, oraz 

2) zdał egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym się kształci, 

lub egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym się kształci, oraz 

3) w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymał pozytywnych ocen klasyfikacyjnych  

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu 
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- to realizuje praktyczną naukę zawodu w ramach stażu uczniowskiego. 

 

 

Rozdział 11 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych 

 

§ 110. 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły.   

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko  

w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie,  

o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych;  

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena 

niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym -konsultacji 

indywidualnych.  

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania  

do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów  

o przewidywanych ocenach rocznych.  

5. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.3 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu 

spełnienie wymogów ust. 3 pkt 3, 4 i 5. 

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 3, nauczyciel przedmiotu 

wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 3 prośba ucznia 

zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.  

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego 

sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  

9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania, zostaje dołączony do 

dokumentacji wychowawcy klasy.  

10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony 

na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie  

od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

 

Rozdział 12 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

§ 111. 1. Uczeń, u którego brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (w danym półroczu) może nie być 

klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych.  
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny, po wyrażeniu zgody przez Radę Pedagogiczną. Pisemny wniosek pełnoletniego ucznia 

lub rodzica należy złożyć najpóźniej w dniu klasyfikacji. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej 

uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który 

ma obowiązek wyrównania różnic programowych. 

5. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego 

z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi 

temu nie ustala się także oceny z zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, informatyki, i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć 

laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 

prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, egzamin powinien być przeprowadzony w formie zadań 

praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, u którego brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub 

rocznej oceny z zajęć edukacyjnych oraz dla ucznia, który realizuje indywidualny tok lub program nauki 

lub ma obowiązek wyrównania różnic programowych przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza 

komisja, w której skład wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący 

komisji;  

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany 

ten egzamin.  

10. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia w charakterze 

obserwatorów. 

11. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który zawiera nazwę zajęć edukacyjnych, 

z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin 

egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 9. uzgadnia  

z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić  

do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez 
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Dyrektora Szkoły Nieobecność na egzaminie musi być usprawiedliwiona przez ucznia lub rodziców 

najpóźniej w dniu egzaminu, a wniosek o wyznaczenie nowego terminu sporządzony w formie pisemnej. 

14. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, przy czym:  

1) ocena niedostateczna uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego – jeżeli uczniowi przysługuje prawo do zadawania 

egzaminu poprawkowego; 

2) uczeń lub rodzic mają prawo zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena  

z egzaminu klasyfikacyjnego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia  

o których mowa, uczeń lub rodzic składają w formie pisemnej nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

15. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z 

powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie 

programu nauczania i ustalenie półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w 

ramach praktycznej nauki zawodu. 

Rozdział 13 

Egzamin poprawkowy 

 

§ 112. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców w ostatnim tygodniu nauki  

o wymaganiach edukacyjnych i zakresie materiału obowiązującego na egzaminie poprawkowym.  

W przypadku nieobecności ucznia w szkole obowiązek uzyskania informacji spoczywa na uczniu lub 

jego rodzicach 

3. Zagadnienia egzaminacyjne zgodne z podstawą programową, przygotowuje nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne i po zaopiniowaniu przez nauczyciela tego samego lub 

pokrewnego przedmiotu, przekazuje Dyrektorowi Szkoły lub wicedyrektorowi do zatwierdzenia, 

najpóźniej trzy dni przed terminem egzaminu.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, , informatyki i wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien 

mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć 

laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 

prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, egzamin ma formę zadań praktycznych.  

5. Uczeń może jednego dnia zdawać egzamin poprawkowy z jednego lub dwóch przedmiotów.  

W przypadku, gdy kilku uczniów podchodzi do egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu 

obowiązuje kolejność alfabetyczna nazwisk zdających uczniów. 

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.  

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor 

szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 
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tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  

z Dyrektorem tej szkoły.  

10. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych,  

z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin 

egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

11. Uczeń, który z przedmiotu lub przedmiotów nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego 

w określonym terminie z powodów usprawiedliwionych, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły, jednak nie później niż do końca września.  

12. Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia, rodziców 

najpóźniej w dniu egzaminu. Wniosek o ustalenie nowego terminu uczeń lub rodzic składają w formie 

pisemnej. 

13. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, przy 

czym uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają,  

że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa w terminie 5 dni 

roboczych od dnia przeprowadzenia tego egzaminu. Zgłoszenie zastrzeżeń ma formę pisemną. 

14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, a przedmiot ten 

realizowany jest w klasie programowo wyższej, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 

zostać promowany przez radę pedagogiczna (w drodze jawnego głosowania zwykłą większością 

głosów) do klasy programowo wyższej, po uwzględnieniu możliwości edukacyjnych ucznia. 

 

Rozdział 14 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 

 

§ 113. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają,  

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych 

od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,  

z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których to 

przedmiotów sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. Sprawdzian  

z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, egzamin ma formę zadań 

praktycznych. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły komisja 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem  

i jego rodzicami. 

5. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z zajęć edukacyjnych wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 
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2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.  

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 

lub w innych, szczególnie  uzasadnionych  przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. 

8.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 

jeżeli uczniowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego.  

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych,  których był przeprowadzany sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin sprawdzianu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

10. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia lub zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia.  

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły  

w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami. Nieobecność na sprawdzianie musi być usprawiedliwiona 

najpóźniej w dniu sprawdzianu, a wniosek o wyznaczenie nowego terminu uczeń lub rodzic składa  

w formie pisemne. 

12. Przepisy 1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych  uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń 

wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisje jest ostateczna.  

 

Rozdział 15 

Egzamin zawodowy 

 

§ 114. 1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany:  

1) z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach zgodnie z klasyfikacją 

zawodów szkolnictwa branżowego;  

2) na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.  

2. Dyrektor Szkoły informuje uczniów o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego 

odpowiednio w danym roku szkolnym. 

3. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: 

1) uczniów branżowych szkół I stopnia  

2) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, branżowych szkół I stopnia, 

4. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego pisemną deklarację przystąpienia 

do tego egzaminu:  

1) uczeń Dyrektorowi Szkoły, do której uczęszcza;   
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2) absolwent Dyrektorowi Szkoły, którą ukończył. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo 

ukończenia szkoły.  

3) Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się  

w Branżowej Szkole I Stopnia (uczeń tych szkół) składa deklarację Dyrektorowi Szkoły, do której 

uczęszcza.  

5. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie 

zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.  

6. Egzamin przeprowadzany dla ucznia - młodocianego pracownika i osoby, która jako absolwent 

szkoły przystępuje do egzaminu po raz trzeci i kolejny jest odpłatny.  

7. Egzamin zawodowy składa się z części:  

1) pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego;  

2) praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.  

8. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut. Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 

240 minut w zależności od kwalifikacji lub zawodu. 

9. Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

przeprowadzania egzaminu lub arkuszy i kart odpowiedzi.  

10. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego  

do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są określone w komunikacie 

Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

11. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego, a w przypadku części 

praktycznej tego egzaminu – w szczególności w okresie ferii letnich lub zimowych, w terminach 

ustalonych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu 

ogłoszonego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

12. Do części pisemnej egzaminu zawodowego:  

1) uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza;  

2) absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył. 

13. Do części praktycznej egzaminu zawodowego:  

1) uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce, w której odbywa praktyczną 

naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu;  

2) absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, albo w placówce, w której odbywał praktyczną 

naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczna naukę zawodu.  

14. W uzasadnionych przypadkach część pisemna i praktyczna egzaminu może odbyć się  

w innym miejscu, o czym zdający jest informowany nie później niż na miesiąc przed terminem tego 

egzaminu.  

15. Warunki uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację:  

1) Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:  

a) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz  

b) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania;  

2) Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w 

zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu 

zawodowy, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję 

egzaminacyjną; 

3) Świadectwa dla uczniów i absolwentów są przesyłane do szkół macierzystych zdających.  

16. Warunki uzyskania dyplomu zawodowego: 
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1) Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym 

zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz świadectwo ukończenia 

szkoły może otrzymać dyplom zawodowy;  

2) Dyplomy dla absolwentów są przesyłane do szkół macierzystych zdających. 

 

DZIAŁ XII 

Promowanie i ukończenie Branżowej Szkoły 

 

Rozdział 1 

Informacje ogólne 

 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał pozytywne 

oceny klasyfikacyjne z zastrzeżeniem ust. 3. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Szkoły branżowej może jeden 

raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna 

ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny 

klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą. 

5. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany  

z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny  

z zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych zajęć edukacyjnych i zachowania nie wstrzymuje 

promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem.  

7. Uczeń kończy Branżową Szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych, uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu 

zawodowego lub egzaminu czeladniczego w przypadku ucznia będącego młodocianym pracownikiem 

zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem. 

8. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 7 powtarza ostatnią klasę tej szkoły. 

9. Uczeń kończy Branżową Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

 

Rozdział 2 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne 
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§ 116. 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające 

uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają 

odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje 

świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia 

określone przez Dolnośląskiego  Kuratora Oświaty. 

4. Uczeń, który ukończył Branżową Szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  

i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie 

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na 

poziomie niższej oceny. 

6. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 

7. Każdy uczeń Branżowej Szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne 

przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie 

daty ważności i pieczęci urzędowej Branżowej Szkoły. 

8. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz 

zaświadczeń.  

10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące 

przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez 

Szkołę. 

11. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie 

kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi 

wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” 

oraz czytelny podpis Dyrektora Szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę  

i pieczęć urzędową. 

12. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. 

Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie. 

13. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może 

wystąpić odpowiednio do Dyrektora Szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym 

wnioskiem o wydanie duplikatu. 

14. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 

skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora 

Szkoły. 

15. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy 

wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

16. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

17. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się : 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –  w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych 

co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie Szkoły; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska 

szkolnego. 
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DZIAŁ XIII 

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

 

Rozdział 1 

Informacje ogólne 

 

§ 117. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz 

innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren 

szkoły sprawują: pracownicy obsługi oraz dyżurujący nauczyciele.   

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz 

pracowników obsługi podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów 

odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego 

poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;  

2) podczas przerw dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem 

dyżurów; 

3) podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów 

ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz 

z opiekunami. 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, 

fizyki, chemii, warsztaty szkolne i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za 

prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje  

z nim uczniów. 

5. Budynek Szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz.). 

6. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 

7. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do Szkoły. 

8. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień 

i godzinę wyjścia ze szkoły. 

9. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów  

z ostatnich. 

10. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik 

Szkoły. 

11. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły. 

12. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie Szkoły pogotowie 

ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący (w razie wypadku śmiertelnego, 

ciężkiego lub zbiorowego). 

13. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator 

oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

 



100 

 

Rozdział 2 

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia 

 

§ 118. 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu 

lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne 

zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy; 

2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i Dyrektora Szkoły; 

3) wychowawca wzywa do Szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. 

Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności; 

2. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji 

profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział 

dziecka w programie terapeutycznym. 

3. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Szkoły, a nadal z wiarygodnych 

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoły pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

4. W przypadku, gdy Szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, 

itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły powiadamia sąd 

rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

5. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 

§ 2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor Szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany 

niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

6. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Szkoły znajduje się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy; 

2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; 

stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 

3) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy 

medycznej; 

4) zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego 

odebrania ucznia ze Szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia  

w Szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji 

funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia  

i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 

5) Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do Szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  

7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do 

izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do 

wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców oraz sąd 

rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

8. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie Szkoły, to Dyrektor Szkoły ma obowiązek powiadomienia 

o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.  
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9. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Szkoły substancję przypominającą wyglądem 

narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest 

możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy; 

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły, który wzywa policję; 

3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia. 

10. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby 

uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej 

odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną 

substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 

teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji; 

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawiennictwa; 

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji  

i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież  

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy; 

4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić,  

w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

11. W Szkole obowiązują procedury szkolne opisujące zachowania i metody postępowania 

pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz Szkoły jako instytucji w sytuacjach innych niż 

wymienione w § 120. Każdy pracownik jest zobowiązany je znać i przestrzegać.  

 

Rozdział 3 

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów 

 

§ 119. 1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo 

i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w Szkole oraz zajęć poza Szkołą, organizowanych przez nią. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, 

reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im; 

3) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone 

zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi Szkoły); 

4) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 

bezpieczeństwa uczniów; 

5) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

6) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę,  

w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.  
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4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa  

i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania 

fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania 

pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich 

w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po 

zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 

 

Rozdział 4 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach  

 

§ 120. 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz 

sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan 

zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, 

imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez 

i wycieczek. 

3. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

4. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

5. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami 

bezpiecznego przebywania nad wodą. 

6. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk 

i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających  

w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. 

7. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych  

i przystosowanych. 

8. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników  

i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły; 

9. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy. 

10. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz 

posługiwania się wyposażeniem ratunkowym. 

11. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów. 

12. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych 

zbiornikach wodnych. 

13. Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się z zasadami 

korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią. 

14. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką Szkoły sprzętu, którego 

użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, 

szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli Szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków 

bezpiecznego korzystania z tego sprzętu. 

15. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel Szkoły.  

16. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według zasad: 
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1) jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych środków 

lokomocji; 

2) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej; 

3) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób. 

17. Na udział w wycieczce oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców 

uczniów na piśmie. 

18. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez 

opiekuna i zatwierdzenia karty przez Dyrektora Szkoły. 

19. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły 

inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika 

turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, 

instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych. 

20. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie  

o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba pełnoletnia 

(po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły). 

21. Organizator zajęć z klasą (grupą) poza Szkołą wpisuje wyjście do zeszytu wyjść.   

 

§ 121. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia wprowadza Dyrektor Szkoły 

zarządzeniem i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników Szkoły oraz rodziców uczniów poprzez 

wywieszenie ich na stronie www Szkoły. 

 

DZIAŁ XIV 

Postanowienia końcowe 

 

§ 122. 1. Branżowa Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Branżowa Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 123. 1. Uchwalanie nowego Statutu oraz zmiany w Statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) Dyrektora Szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) Rady Rodziców; 

4) Organu prowadzącego Szkołę; 

5) oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

3.  Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu Branżowej Szkoły. 

4. O zmianach (nowelizacji) lub o uchwaleniu nowego Statutu Dyrektor Szkoły powiadamia 

Organy Szkoły, Organ prowadzący i Organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

5. Szkoła publikuje tekst jednolity Statutu najpóźniej po pięciu nowelizacjach w formie 

obwieszczenia.  

6. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Branżowej Szkoły I Stopnia  

w Polkowicach jest Rada Pedagogiczna, która je uchwala bezwzględną większością głosów 3/4 przy 

obecności co najmniej 2/3 składu Rady.   

7. Dolnośląski Kurator Oświaty może uchylić Statut albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są 

sprzeczne z prawem. Szkole przysługuje prawo odwołania się od decyzji Kuratora Oświaty do Ministra 

Edukacji Narodowej.  

 

§ 124. Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nieujętych 

w Statucie. 
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§ 125. Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Polkowicach uchwalono przez Radę Pedagogiczną  

w dniu 20 listopada 2019 roku i przyjęto do stosowania z dniem podjęcia uchwały.  

 


