STATUT
Zespołu Szkoł
Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Ks. Stanisława Szpetnara
w Krosnie

stan prawny na dzień 1 września 2018 r.
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Podstawy prawne:
1.

Konstytucja RPz dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogolne ONZ 20 listopada
1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
3.

Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1943 z pozn. zm.) .

4.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.– Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949);

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
60, 949);
6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.
1189).
7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oswiatowe, Przepisy
wprowadzające, Karta Nauczyciela.
8. Ustawa o działalnosci poz8 ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 573).
9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r., poz. 1182).
10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1870 ze zm.).
11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2017 r. , poz. 697).
12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekunczy (tekst jednolity: Dz. U. z
2012 r. poz. 788).
13. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 902).
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DZIAŁ I
Przepisy ogólne
Rozdział 1
Informacje ogólne o szkole
§ 1. 1.Ilekroc w Statucie jest mowa o:
1) Szkole – nalez8 y przez to rozumiec Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława
Szpetnara w Krosnie;
2) Zespole - nalez8 y przez to rozumiec
Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie;
3) Statucie – nalez8 y przez to rozumiec Statut Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie;
4) Dyrektorze – nalez8 y przez to rozumiec Dyrektora Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie;
5) Radzie Pedagogicznej – nalez8 y przez to rozumiec Radę Pedagogiczną Zespołu Szkoł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie;
6) Radzie Rodziców – nalez8 y przez to rozumiec Radę Rodzicow Zespołu Szkoł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie;
7) Samorządzie Uczniowskim – nalez8 y przez to rozumiec Samorząd Uczniowski w Zespole Szkoł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie;
8) Wicedyrektorze – nalez8 y przez to rozumiec Wicedyrektora w Zespole Szkoł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie;
9) Wychowawcy – nalez8 y przez to rozumiec nauczyciela, ktoremu szczegolnej opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałow w Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie;
10) Programie wychowawczo-profilaktycznym – nalez8 y przez to rozumiec dokument
wewnętrzny Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
w Krosnie;
§ 2. 1. Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie,
zwany dalej szkołą, jest placowką publiczną i:
1)prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planow nauczania;
2)przeprowadza rekrutację uczniow w oparciu o zasadę powszechnej dostępnosci;
3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje okreslone w odrębnych przepisach;
4)realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogolnego
i podstawę programową kształcenia w zawodach;
5)realizuje ustalone przez Ministra Oswiaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniow oraz przeprowadzania egzaminow i sprawdzianow.
2.

Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Ks. Stanisława Szpetnara 9 w Krosnie.

3.

Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno.

4.

Nadzor pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oswiaty.
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5.
Szkoła uz8 ywa nazwy: Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława
Szpetnara w Krosnie.
6.

Ustalona nazwa uz8 ywana jest w pełnym brzmieniu.

7.
W skład Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara
w Krosnie wchodzą:
1) Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara;
2) Branz8 owa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara.
8.
Klasy dotychczasowych zasadniczych szkoł zawodowych prowadzi Branz8 owa
Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara.
9.
Ukonczenie 4 –letniego Technikum daje moz8 liwosc uzyskania swiadectwa
dojrzałosci po zdaniu egzaminu maturalnego i tytułu zawodowego „technik” po złoz8 eniu
egzaminow potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w odpowiednich zawodach.
10. Branz8 owa Szkoła I stopnia o 3-letnim okresie nauczania umoz8 liwia uzyskanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzie,
po zdaniu egzaminu, po ukonczeniu ktorej dalsze kształcenie moz8 e byc kontynuowane
w Szkole Branz8 owej II stopnia, ktorej abiturient będzie mogł przystąpic do egzaminu
maturalnego, a po zdaniu drugiej kwalifikacji w zawodzie uzyskac wykształcenie na poziomie
technikum.
11. Zawodowa szkoła o 3-letnim okresie nauczania umoz8 liwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzie.
12.

Szkoła uz8 ywa następujących pieczęci:

1) Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2im. Ks. Stanisława Szpetnara
38-400 KROSNO ul. Ks. Stanisława Szpetnara 9
tel.(0-13) 43-223-19 , 43-256-24, 43-617-09
fax 43-689-48 Regon: 000185991

NIP: 684-11-20-645

wspolną dla wszystkich typow szkoł wchodzących w jej skład
2) okrągłą pieczęc z wizerunkiem orła i napisem: Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks.
Stanisława Szpetnara w Krosnie.
3) okrągłą pieczęc z wizerunkiem orła i napisem: Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
w Krosnie.
4) okrągłą pieczęc z wizerunkiem orła i napisem: Branz8 owa Szkoła I Stopnia Nr 2
im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie.
13.

Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara kształci w zawodach:

1) Technik z8 ywienia i usług gastronomicznych – symbol zawodu 343404;
2) Technik usług fryzjerskich – symbol zawodu 514105.
14. Branz8 owa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara kształci
w zawodach:
1) fryzjer - symbol zawodu 514101;
2) cukiernik - symbol zawodu 751201;
3) kucharz - symbol zawodu 512001;
4) w klasie wielozawodowej – inne zawody dostępne w klasyfikacji zawodow.
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15. W oddziałach wielozawodowych zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia
ogolnego odbywają się na terenie szkoły; zajęcia w ramach kształcenia zawodowego
odbywają się na kursach organizowanych przez Osrodki Doskonalenia i Dokształcania
Zawodowego zas praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcow. Zasady
organizowania kursow okreslają odrębne przepisy.
16. Kierunki kształcenia ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem
prowadzącym, po zasięgnięciu opinii Powiatowej i Wojewodzkiej Rady Rynku Pracy
zatrudnienia co do zgodnosci z potrzebami rynku.
17. Uczniowie otrzymują roczne swiadectwa promocyjne, a absolwenci – swiadectwa
ukonczenia oraz swiadectwa dojrzałosci po zdaniu egzaminu maturalnego, a takz8 e dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminow
potwierdzających
wyodrębnione kwalifikacje w zawodach.
18. Szkoła prowadzi Kwalifikacyjne Kursy
wyodrębnionych dla zawodow, o ktorych mowa w ust. 14.
19.

Zawodowe

w

kwalifikacjach

Szkoła jest jednostką budz8 etową.

Rozdział 2
Organizacja kształcenia w szkole
§ 3.1. W Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara zajęcia
w ramach kształcenia ogolnego są realizowane zgodnie z podstawą programową
kształcenia ogolnego, a kształcenia zawodowe zgodnie z podstawami programowymi
kształcenia w poszczegolnych zawodach, okreslonymi w odrębnych przepisach są
organizowane w oddziałach.
2. Nauczanie językow obcych moz8 e byc organizowane w zespołach
międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu umiejętnosci językowych uczniow.
3. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw
programowych ustalonych dla kształcenia w poszczegolnych zawodach, są organizowane
w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych w pracowniach szkolnych.
4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, a w szczegolnosci praktyka
zawodowa mogą byc prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez
pracownikow tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą, a daną
jednostką.

Rozdział 3
Model absolwenta
§ 4.1.Szkoła opracowała Model Absolwenta. Stanowi on integralną czesc oferty edukacyjnej,
a osiągnięcie zawartych w nim załoz8 en jest jednym z głownych celow Szkoły.
Absolwent Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie:
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1) posiada wiadomosci o otaczającym nas swiecie i zjawiskach w nim zachodzących niezbędne
do dalszego kształcenia i/lub samodzielnego z8 ycia;
2) zna kulturę, obyczaje i historię własnej miejscowosci, regionu i kraju;
3) posiada podstawową wiedzę o zagroz8 eniach wynikających ze wspołczesnej cywilizacji;
4) zna i przestrzega zasady zdrowego stylu z8 ycia.
5) potrafi korzystac z roz8 nych zrodeł informacji;
6) potrafi stosowac wiedzę w praktyce;
7) potrafi planowac swoją pracę i ją efektywnie organizowac;
8) jest komunikatywny, poprawnie posługuje się językiem ojczystym;
9) jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub/i dalszego kształcenia;
10) potrafi się własciwie komunikowac i zachowac w roz8 nych sytuacjach;
11) jest swiadom swoich obowiązkow i praw oraz potrafi z nich korzystac.
Absolwent Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie
to człowiek, ktory:
1)
2)
3)
4)
5)

posiada stabilny, własciwie ukształtowany system wartosci;
zna i przestrzega normy społeczno – moralne;
aktywnie i swiadomie uczestniczy w z8 yciu społecznym;
jest otwarty na potrzeby innych;
jest kulturalny, wraz8 liwy i tolerancyjny.

Rozdział 4
Cele i zadania szkoły
§ 5.1. Szkoła realizuje cele i zadania okreslone w ustawie – Prawo oswiatowe oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie, a takz8 e zawarte w Programie WychowawczoProfilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniow i oraz potrzeb danego
srodowiska.
2. Głownymi celami szkoły jest:
1) prowadzenie kształcenia i wychowania słuz8 ącego rozwijaniu u młodziez8 y poczucia
odpowiedzialnosci, miłosci ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartosci kultur Europy i swiata;
2) zapewnienie kaz8 demu uczniowi warunkow niezbędnych do jego rozwoju;
3) dbałosc o wszechstronny rozwoj kaz8 dego ucznia;
4) przygotowanie uczniow do wypełniania obowiązkow rodzinnych i obywatelskich,
w oparciu o zasady solidarnosci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwosci i wolnosci;
5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach
okreslonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci
i młodziez8 y do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
3. Celem kształcenia ogolnego w szkole jest:
1) przyswojenie przez uczniow okreslonego zasobu wiadomosci na temat faktow, zasad
i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym,
okreslonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły;

9

2) zdobycie przez uczniow umiejętnosci wykorzystywania posiadanych wiadomosci podczas
wykonywania zadan i rozwiązywania problemow;
3) kształtowanie u uczniow postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie
we wspołczesnym swiecie;
4) przygotowanie uczniow do z8 ycia w społeczenstwie informacyjnym;
5) kontynuowanie kształcenia umiejętnosci posługiwania się językiem polskim, w tym dbałosci
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniow.
4. Celem kształcenia zawodowego jest:
1) przygotowanie uczniow do z8 ycia w warunkach wspołczesnego swiata;
2) przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;
3) kształcenie kompetencji społecznych i personalnych.
5. Działalnosc edukacyjna Szkoły jest okreslona przez:
1) szkolny zestaw programow nauczania;
2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie tresci i działania
o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku uczniow i potrzeb,
wspolny dla wszystkich typow szkoł.
6. Szkolny zestaw programow nauczania oraz Program Wychowawczo-Profilaktyczny
szkoły tworzą spojną całosc i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarowno całej szkoły, jak i kaz8 dego
nauczyciela.
§ 6. 1. Do zadan Szkoły nalez8 y:
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunkow pobytu uczniow w szkole oraz
zapewnianie bezpieczenstwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
2) zorganizowanie systemu opiekunczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
3) kształtowanie srodowiska wychowawczego, umoz8 liwiającego pełny rozwoj umysłowy,
emocjonalny i fizyczny uczniow w warunkach poszanowania ich godnosci osobistej oraz
wolnosci swiatopoglądowej i wyznaniowej;
4) realizacja programow nauczania, ktore zawierają podstawę programową kształcenia
ogolnego dla przedmiotow, objętych ramowym planem nauczania;
5) rozpoznawanie moz8 liwosci psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniow i wykorzystywanie wynikow 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 zajęc dydaktycznych z zachowaniem
zasad higieny psychicznej;
8) dostosowywanie tresci, metod i organizacji nauczania do moz8 liwosci psychofizycznych
uczniow lub poszczegolnego ucznia;
9) wyposaz8 anie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umoz8 liwiający realizację zadan
dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych oraz zadan statutowych szkoły;
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10)organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniow niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach okreslonych w odrębnych
przepisach;
11)wspomaganie wychowawczej roli rodzicow;
12)umoz8 liwianie uczniom podtrzymywania poczucia toz8 samosci narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej;
13)zapewnienie, w miarę posiadanych srodkow, opieki i pomocy materialnej uczniom
pozostających w trudnej sytuacji materialnej i z8 yciowej;
14)sprawowanie opieki nad uczniami szczegolnie uzdolnionymi poprzez umoz8 liwianie
realizowania indywidualnych programow nauczania oraz ukonczenia szkoły w skroconym
czasie;
15)skuteczne nauczanie językow obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu
przygotowania uczniow;
16)przygotowanie uczniow do dokonania swiadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia
lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;
17)zapewnienie opieki zdrowotnej przez słuz8 bę zdrowia;
18)upowszechnianie wsrod uczniow wiedzy o bezpieczenstwie oraz kształtowanie własciwych
postaw wobec zagroz8 en i sytuacji nadzwyczajnych;
19)stworzenie warunkow do rozwoju zainteresowan i uzdolnien przez organizowanie zajęc
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie roz8 nych form organizacyjnych
nauczania;
20)kształtowanie aktywnosci społecznej i umiejętnosci spędzania wolnego czasu;
21)rozwijanie u uczniow dbałosci o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętnosci tworzenia
srodowiska sprzyjającego zdrowiu;
22)zapewnienie opieki uczniom dojez8 dz8 ającym lub wymagających opieki ze względu na inne
okolicznosci poprzez pomoc w zakwaterowaniu w internacie międzyszkolnym;
23)wspołdziałanie ze srodowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią,
rodzicami w celu kształtowania srodowiska wychowawczego w szkole;
24)kształtowanie i rozwijanie u uczniow postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwosc, wiarygodnosc, odpowiedzialnosc,
wytrwałosc, poczucie własnej wartosci, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista,
kreatywnosc, przedsiębiorczosc, gotowosc do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie
inicjatyw i pracy zespołowej;
25)kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a takz8 e
postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
26)upowszechnianie wsrod młodziez8 y wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie własciwych
postaw wobec problemow ochrony srodowiska;
27)zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
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28)stworzenie warunkow do nabywania przez uczniow umiejętnosci wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z roz8 nych zrodeł,
z zastosowaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z roz8 nych przedmiotow;
29)prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniow do własciwego odbioru
i wykorzystywania mediow;
30)ochrona uczniow przed tresciami, ktore mogą stanowic zagroz8 enie dla ich prawidłowego
rozwoju, a w szczegolnosci instalowanie programow filtrujących i ograniczających dostęp do
zasobow sieciowych w internecie;
31)egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisow o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji;
32)dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekunczego i wychowawczego, zgodnie
z zasadami okreslonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
33)kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a takz8 e
postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;
34)dostosowywanie kierunkow i tresci kształcenia do wymagan rynku pracy;
35)kształtowanie u uczniow postaw przedsiębiorczosci sprzyjających aktywnemu uczestnictwu
w z8 yciu gospodarczym.
§ 7. Szkoła oraz poszczegolni nauczyciele podejmują działania mające na celu
zindywidualizowane wspomaganie rozwoju kaz8 dego ucznia, stosownie do jego potrzeb
i moz8 liwosci.
§ 8. Szkoła kładzie duz8 y nacisk na wspołpracę ze srodowiskiem lokalnym, systematycznie
diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające moz8 liwosc
realizacji tych oczekiwan.
§ 9. Szkoła diagnozuje osiągnięcia uczniow, stopien zadowolenia uczniow i rodzicow,
realizację zadan wykonywanych przez pracownikow szkoły i wyciąga wnioski
z realizacji celow i zadan Szkoły.
§ 10. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni
pracownicy administracyjno–obsługowi we wspołpracy z uczniami, rodzicami, poradnią
pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi,
społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placowkę.

DZIAŁ II
Sposoby realizacji zadań szkoły
Rozdział 1
Informacje wstępne
§ 11. 1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę
programową kształcenia ogolnego i kształcenia zawodowego dla poszczegolnych
zawodow zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczegolnych edukacji
przedmiotowych.
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Rozdział 2
Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku
w szkole
§ 12. 1. Program nauczania dla zajęc edukacyjnych z zakresu kształcenia ogolnego
i zawodowego, zwany dalej "programem nauczania ", dopuszcza do uz8 ytku Dyrektor
Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
2. Nauczyciel moz8 e zaproponowac program nauczania opracowany samodzielnie lub
we wspołpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel moz8 e rowniez8 zaproponowac program
opracowany przez innego autora (autorow) lub program opracowany przez innego autora
(autorow) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje
do programu nauczyciel wyroz8 nia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne
uzasadnienie wprowadzenia zmian.
3. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogolnego i zawodowego musi
byc dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniow, dla ktorych jest przeznaczony
i uwzględniac warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i moz8 liwosci uczniow.
4. Nauczyciel lub zespoł nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program
obowiązani są uwzględniac poniz8 sze zasady:
1) program nauczania ogolnego opracowuje się na cały etap edukacyjny;
2) zachowanie zgodnosci programu nauczania z tresciami nauczania zawartymi w podstawie
programowej;
3) uwzględnienie w całosci podstaw programowych edukacji kształcenia ogolnego lub
odpowiednio zawodowego;
4) zachowanie poprawnosci pod względem merytorycznym i dydaktycznym;
5. Program nauczania ogolnego obejmuje jeden etap edukacyjny.
6. Program nauczania ogolnego zawiera:
1) szczegołowe cele kształcenia i wychowania;
2) tresci zgodne z tresciami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia
ogolnego;
3) sposoby osiągania celow kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem moz8 liwosci
indywidualizacji pracy w zalez8 nosci od potrzeb i moz8 liwosci uczniow oraz warunkow
w jakich program będzie realizowany;
4) opis załoz8 onych osiągnięc ucznia;
5) propozycje kryteriow oceny i metod sprawdzania osiągnięc ucznia.
7. Program nauczania dla zawodu moz8 e byc dopuszczony do uz8 ytku w danej szkole,
jez8 eli:
1) stanowi zbior celow kształcenia i tresci nauczania ustalonych w podstawie programowej
kształcenia w zawodach w formie efektow kształcenia własciwych dla zawodu, w ktorym
kształci Szkoła: efektow kształcenia wspolnych dla wszystkich zawodow, efektow
kształcenia wspolnych dla zawodow w ramach obszaru kształcenia stanowiących
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podbudowę do kształcenia w tym zawodzie oraz efektow kształcenia własciwych dla
kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;
2) zawiera programy nauczania poszczegolnych obowiązkowych zajęc edukacyjnych z zakresu
kształcenia zawodowego ustalonych przez Dyrektora Szkoły w szkolnym planie nauczania:
przedmiotow, modułow lub innych układow tresci, obejmujące:
a) uszczegołowione efekty kształcenia, o ktorych mowa w ust. 1, ktore powinny byc
osiągnięte przez ucznia w procesie kształcenia, oraz propozycje kryteriow oceny
i metod sprawdzania tych osiągnięc,
b) opis sposobu osiągnięcia uszczegołowionych efektow kształcenia, o ktorych mowa
w ust. 1, z uwzględnieniem moz8 liwosci indywidualizacji pracy w zalez8 nosci od potrzeb
i moz8 liwosci uczniow,
c) opis warunkow, w jakich program będzie realizowany, z uwzględnieniem warunkow
realizacji kształcenia w danym zawodzie, ustalonych w podstawie programowej
kształcenia w zawodach, okreslonej w rozporządzeniu, o ktorym mowa w ust. 1;
3) uwzględnia wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodow
szkolnictwa zawodowego;
4) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
8.
Propozycja programow, ktore będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym
nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego
roku szkolnego wraz z arkuszem diagnostycznym stanowiącym załącznik Nr 2 do procedury,
o ktorej mowa w ust. 3.
9.
Dyrektor Szkoły lub upowaz8 niona przez niego osoba, wykonująca zadania
z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania
zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwosci,
Dyrektor Szkoły moz8 e zasięgnąc opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyz8 sze i kwalifikacje wymagane
do prowadzenia zajęc edukacyjnych, dla ktorych program jest przeznaczony, doradcy
metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.
10. Opinia, o ktorej mowa w ust. 11 zawiera w szczegolnosci ocenę zgodnosci
programu z podstawą programową kształcenia ogolnego lub zawodowego i dostosowania
programu do potrzeb edukacyjnych uczniow.
11. Opinia o programie powinna byc wydana w ciągu 14 dni, nie pozniej niz8
do 31 lipca.
12. Program nauczania do uz8 ytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor
Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia kaz8 dego roku
szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programow
Nauczania. Numeracja programow wynika z rejestru programow w szkole i zawiera numer
kolejny, pod ktorym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie
szkoły i rok dopuszczenia do uz8 ytku. np. 15/ZSP 2/2017. Dyrektor Szkoły ogłasza Szkolny
Zestaw Programow Nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 wrzesnia kaz8 dego
roku.
13. Dopuszczone program nauczania podlegają ewaluacji po kaz8 dym roku pracy
na jego podstawie. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go
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w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołow
przedmiotowych w terminie do 30 czerwca kaz8 dego roku.
14. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programow
całosci podstawy programowej.
15.
Program nauczania moz8 e zawierac tresci wykraczające poza zakres tresci
kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, z8 e tresci wykraczające poza
podstawę programową:
1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;
2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudnosci, formy
przekazu, własciwego doboru pojęc, nazw, terminow i sposobu ich wyjasniania;
3) wraz z tresciami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całosc.
16. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby
ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawnosci, programy zajęc rewalidacyjno- wychowawczych
dla uczniow zagroz8 onych niedostosowaniem społecznym, plany pracy kołek zainteresowan
dopuszcza Dyrektor Szkoły.
17.

Nauczyciel moz8 e zdecydowac o realizacji programu nauczania:

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału cwiczeniowego
lub
2) bez zastosowania podręcznika lub materiałow, o ktorych mowa w pkt 1.

Rozdział 3
Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku
w szkole.
§ 13. 1. Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do uz8 ytku w szkole.
1) decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałow dydaktycznych w procesie
kształcenia podejmuje zespoł nauczycieli prowadzących okresloną edukację w szkole;
2) propozycję podręcznikow lub materiałow edukacyjnych do prowadzenia zajęc w klasach
przedstawiają Dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia zakonczenia zajęc dydaktycznowychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie sposrod nauczycieli
prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej;
3) zespoły, o ktorych mowa w pkt. 2 przedstawiają Dyrektorowi Szkoły propozycję:
a) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęc edukacyjnych,
b) jednego lub więcej podręcznikow lub materiałow edukacyjnych do nauczania obcego
języka nowoz8 ytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach,
w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych,
c) jednego lub więcej podręcznikow lub materiałow edukacyjnych do danych zajęc
kształcenia w zawodzie,
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d) jednego lub więcej podręcznikow lub materiałow edukacyjnych do zaplanowanych
zajęc w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia toz8 samosci narodowej,
etnicznej i językowej.
4) Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołow nauczycielskich, a takz8 e w przypadku
braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałow dydaktycznych
oraz materiałow cwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zestaw
podręcznikow lub materiałow edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej
klasy przez co najmniej trzy lata;
5) Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczegolnych klasach moz8 e dokonac
zmiany w zestawie podręcznikow lub materiałach edukacyjnych, jez8 eli nie ma moz8 liwosci
zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego;
6) Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, moz8 e dokonac zmiany
materiałow cwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5;
7) Dyrektor Szkoły, na wniosek zespołow nauczycielskich, moz8 e uzupełnic szkolny zestaw
podręcznikow lub materiałow edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących
w oddziale uzupełnic zestaw materiałow cwiczeniowych;
8) Dyrektor Szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomosci w terminie do dnia zakonczenia
zajęc dydaktycznych zestaw podręcznikow lub materiałow edukacyjnych oraz wykaz
materiałow cwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja
umieszczana jest na stronie http://www.zsp2krosno.pl/.

Rozdział 4
Program wychowawczo - profilaktyczny
§ 14. 1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem
Wychowawczo-Profilaktycznym.
2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespoł składający się z nauczycieli i
specjalistow wskazanych przez Dyrektora Szkoły.
3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji
wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniow i rodzicow
z uwzględnieniem dojrzałosci psychofizycznej uczniow.
4.

Program, o ktorym mowa w § 14ust. 2, Rada Rodzicow uchwala w terminie 30 dni od
rozpoczęcia roku szkolnego, po wczesniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą
Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie
Wychowawczo-Profilaktycznym wyraz8 one przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodzicow.

5.

W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodzicow nie
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu WychowawczegoProfilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzor pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodzicow w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną.
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6.

Wychowawcy klas na kaz8 dy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,
z uwzględnieniem tresci Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i przedstawią je do
zaopiniowania na zebraniach rodzicow.

7.

Dyrektor Szkoły powierza kaz8 dy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej
wychowawcą klasy, zas grupę uczęszczającą na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
opiekunowi kursu. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłosci pracy
wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy lub trwania kursu.

8.

Dyrektor Szkoły moz8 e podjąc decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie lub
opiekuna kursu na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru
pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodzicow danej klasy
lub odpowiednio wszystkich uczestnikow kursu w następujących przypadkach:

1) raz8 ącego zaniedbywania obowiązkow wychowawcy/opiekuna kursu;
2) postępowania niezgodnego z zasadami etyki;
3) utraty zaufania wychowankow;
4) w innych szczegolnych przypadkach.
§ 15. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalnosc z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizację zagadnien ujętych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemow uczniow;
3) realizację okreslonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we wspołpracy
z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;
4) działania opiekuncze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między
rowiesnikami;
5) promocję zdrowia, zasad poprawnego z8 ywienia;
6) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;
7) prowadzenie profilaktyki uzalez8 nien.
§ 16. 1. Szkoła sprawuje
psychologiczną:

indywidualną

opiekę

wychowawczą,

pedagogiczną

-

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
a) organizowanie spotkan 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 osobowosciowych ucznia, stanu jego zdrowia,
warunkow rodzinnych i materialnych,
c) organizację zajęc lub wycieczek integracyjnych,
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym srodowisku organizowana przez pedagoga
udzielanie niezbędnej — doraznej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę
lub przedstawiciela dyrekcji,
e) wspołpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
f) respektowanie zalecen lekarza specjalisty oraz orzeczen poradni psychologicznopedagogicznej,
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g) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego
na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.;
2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunkow
rodzinnych i losowych zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozdziale 12 Dziale III Statutu
szkoły.
3) nad uczniami szczegolnie uzdolnionymi poprzez:
a) umoz8 liwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki,
zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) dostosowanie wymagan edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do moz8 liwosci
i potrzeb ucznia,
d) rozwoj zdolnosci ucznia w ramach kołek zainteresowan i innych zajęc pozalekcyjnych,
e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursow,
f) indywidualizację procesu nauczania.
4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dziale II, rozdziale4 Statutu szkoły.
§ 17. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczenstwo w czasie zajęc organizowanych
przez szkołę, poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadan zapisanych w § 113niniejszego Statutu;
2) pełnienie dyz8 urow przez nauczycieli. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram
pełnienia dyz8 urow ustala Dyrektor Szkoły. Dyz8 ur nauczycieli rozpoczyna się od godziny
7.00 i trwa do zakonczenia zajęc w szkole;
3) opracowanie planu lekcji, ktory uwzględnia: rownomierne rozłoz8 enie zajęc
w poszczegolnych dniach, roz8 norodnosc zajęc w kaz8 dym dniu, niełączenie w kilkugodzinne
jednostki zajęc z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotow, ktorych program
tego wymaga;
4) przestrzeganie liczebnosci grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego,
w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
5) obciąz8 anie uczniow pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
6) odpowiednie oswietlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczen;
7) oznakowanie ciągow komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
8) prowadzenie zajęc z wychowania dla bezpieczenstwa, wspołdziałanie z organizacjami
zajmującymi się ruchem drogowym;
9) kontrolę obiektow budowlanych nalez8 ących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunkow korzystania z tych obiektow. Kontrolę obiektow dokonuje
Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;
10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
11) oznaczenie drog ewakuacyjnych w sposob wyrazny i trwały;
12) zabezpieczenie szlakow komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposob
uniemoz8 liwiający bezposrednie wyjscie na jezdnię;

18

13) ogrodzenie terenu szkoły;
14) zabezpieczenie otworow kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębien;
15) wyposaz8 enie schodow w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym
zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzen pomiędzy biegami schodow zabezpiecza się
kratami;
16) wyposaz8 enie pomieszczen szkoły, a w szczegolnosci pokoju nauczycielskiego, pomieszczen
nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariatu i pokoju obsługi w apteczki zaopatrzone
w niezbędne srodki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej
pomocy;
17) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunow nad uczniami uczestniczącymi imprezach
i wycieczkach poza teren placowki;
18) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
19) zapewnienie bezpiecznych warunkow prowadzenia zajęc z wychowania fizycznego poprzez
mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzen, ktorych przemieszczanie
się moz8 e stanowic zagroz8 enie dla zdrowia cwiczących.
§ 18. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami
w procesie działalnosci lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we wspołpracy
z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi,
gospodarczymi i kulturalnymi regionu.
§ 19. 1. Kaz8 dy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystac z dobrowolnego grupowego
ubezpieczenia swojego dziecka, a w przypadku uczniow pełnoletnich sam uczen,
od następstw nieszczęsliwych wypadkow.
2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodzicow
oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada
Rodzicow.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy,
Dyrektor Szkoły moz8 e podjąc decyzję o sfinansowaniu kosztow ubezpieczenia ze srodkow
finansowych szkoły.
4. Obowiązkiem wszystkich rodzicow jest wykupienie ubezpieczenia dla dziecka od
kosztow leczenia i następstw od nieszczęsliwych wypadkow podczas zajęc praktycznych,
wyjazdow na wycieczki, konkursy oraz wyjazdow zagranicznych. Wymog ten dotyczy takz8 e
nauczycieli.
§ 20. Zasady sprawowania opieki podczas zajęc poza terenem szkoły oraz w trakcie
wycieczek organizowanych przez nauczycieli okresla Regulamin wycieczek.
§ 21. 1. Zasady pełnienia dyz8 urow nauczycieli są następujące:
1) nauczyciele pełnią dyz8 ury wg wywieszonego grafiku;
2) dyz8 ury pełnione są od godz.700 do zakonczenia zajęc i podczas przerw międzylekcyjnych;
3) dyz8 ur musi byc pełniony aktywnie, nauczyciele dyz8 urni mają obowiązek zapobiegac
niebezpiecznym sytuacjom na korytarzach i w sanitariatach;
4) w razie nieobecnosci nauczyciela dyz8 urnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel zastępujący
go na lekcji zobowiązany jest przed tą lekcją do pełnienia za niego dyz8 uru;
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5) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, ktory jest jego swiadkiem,
zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie zgłasza wypadek do Dyrektora Szkoły;
6) Dyrektor Szkoły powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodzicow.
§ 22. 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczenstwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych
i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.
2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogolnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny;
zwracając uwagę na stan sprzętu i srodkow dydaktycznych, oswietlenia, warunki
higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęc, temperaturę i warunki
atmosferyczne.
§ 23. Zasady sprawowania opieki nad
i nadobowiązkowych zajęc są następujące:

uczniami

w

czasie

obowiązkowych

1) z chwilą wejscia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką
pracownikow pedagogicznych, a w szczegolnosci nauczyciela prowadzącego zajęcia;
2) pracownicy, o ktorych mowa wyz8 ej, są zobowiązani do:
a)

przestrzegania zasad bezpieczenstwa uczniow na kaz8 dych zajęciach,

b)
pełnienia dyz8 urow na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu
dyz8 urowania,
c)
wprowadzania uczniow do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminow
obowiązujących w tych pomieszczeniach,
d)
udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby
wezwania pomocy medycznej,
e)
zgłaszania Dyrektorowi Szkoły dostrzez8 onych zagroz8 en
i bezpieczenstwa uczniow oraz zaistniałych podczas zajęc wypadkow;

dla

zdrowia

3) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie
czynnosci organizacyjne i zapewniające bezpieczenstwo zgodnie z Regulaminem Sali
Gimnastycznej
4) Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do internetu podejmuje działania zabezpieczające
uczniow przed dostępem do tresci, ktore mogą stanowic zagroz8 enie dla ich prawidłowego
rozwoju, w szczegolnosci poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania
zabezpieczającego.
§ 24. 1.Szkoła ustala zasady sprawowania opieki nad młodziez8 ą podczas praktycznej nauki
zawodu:
1)

w czasie praktycznej nauki zawodu uczniowie muszą, przebywac pod ciągłą opieką
nauczyciela zawodu lub osoby oddelegowanej przez zakład pracy do sprawowania opieki
nad uczniami, ktorzy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczenstwo uczniow;

2)

liczbę uczniow w grupach na zajęciach praktycznych organizowanych w zakładach pracy
ustala kierownik zakładu pracy z zachowaniem przepisow bhp, przepisow w sprawie prac
wzbronionych oraz warunkow lokalowych i technicznych zakładu;

3)

W czasie odbywania zajęc praktycznych w zakładzie pracy uczniowie są zobowiązani
przestrzegac obowiązującego w tym zakładzie regulaminu i porządku.
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§ 25. Monitoring wizyjny
1.
Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia
bezpiecznych warunkow nauki, wychowania i opieki.
2.

System monitoringu CCTV jest zgłoszony Komendy Miejskiej Policji w Krosnie.

3.
Monitoring wizyjny
bezpieczenstwu osob i mienia.
4.
szkoły:

stanowi

ochronę

przed

zjawiskami

zagraz8 ającymi

Zasady wykorzystania zapisow monitoringu dla realizacji zadan wychowawczych

1) monitoring za pomocą kamer, stosowany jest w celu eliminacji takich zagroz8 en, jak: przemoc
i agresja, kradziez8 e i wymuszenia, dewastacja mienia szkolnego, przebywanie na terenie
szkoły osob nieuprawnionych i inne;
2) system monitoringu moz8 e byc wykorzystany w celu: wyjasnienia sytuacji zagraz8 ających
zdrowiu i bezpieczenstwu uczniow, ustalenia sprawcow zniszczenia lub uszkodzenia mienia
szkoły, udowodnienia zachowan nieregulaminowych (łamanie przepisow statutu
i regulaminow), ustaleniu sprawcow zachowan ryzykownych;
3) zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystane zostaną w szczegolnosci w celu
wyeliminowania przejawow oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osob winnych
nieregulaminowych oraz niezgodnych z prawem zachowan na terenie szkoły;
4) udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły
lub upowaz8 niony przez Dyrektora inny pracownik szkoły, z zastrzez8 eniem,
z8 e o udostępnieniu zapisu instytucjom zewnętrznym tj.: policja i sąd, decyduje kaz8 dorazowo
Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek instytucji.

DZIAŁ III
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
Rozdział 1
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
§ 26. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest
uczniom, rodzicom i nauczycielom.
2. Wszelkie formy swiadczonej 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 moz8 liwosci psychofizycznych ucznia;
3)rozpoznawaniu czynnikow srodowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia
w szkole;
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4)stwarzaniu warunkow do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w z8 yciu szkoły i w z8 yciu
oraz w srodowisku społecznym;
5)rozpoznawaniu przyczyn trudnosci w opanowywaniu umiejętnosci i wiadomosci przez
ucznia;
6)wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
7)opracowywaniu i wdraz8 aniu indywidualnych programow edukacyjno-terapeutycznych dla
uczniow niepełnosprawnych oraz indywidualnych programow edukacyjno-terapeutycznych
odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniow
niedostosowanych społecznie oraz zagroz8 onych niedostosowaniem społecznym;
8)prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wsrod uczniow i rodzicow;
9)podejmowaniu działan wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
10) wspieraniu uczniow, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym
kierunku;
11) wspieraniu nauczycieli i rodzicow w działaniach wyrownujących szanse edukacyjne
uczniow;
12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagan edukacyjnych wynikających
z realizacji programow nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u ktorego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudnosci w uczeniu się, uniemoz8 liwiające sprostanie tym wymaganiom;
13) wspieraniu nauczycieli i rodzicow w rozwiązywaniu problemow wychowawczych;
14) umoz8 liwianiu rozwijania umiejętnosci wychowawczych rodzicow i nauczycieli;
15) podejmowaniu działan mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną swiadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba
zorganizowania wynika w szczegolnosci z:
1)niepełnosprawnosci ucznia;
2)niedostosowania społecznego;
3)zagroz8 enia niedostosowaniem społecznym;
4)z zaburzen zachowania i emocji;
5)szczegolnych uzdolnien;
6)specyficznych trudnosci w uczeniu się;
7)z deficytow kompetencji i zaburzen sprawnosci językowych;
8)choroby przewlekłej;
9)sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) niepowodzen szkolnych;
11) zaniedban srodowiskowych;
12) trudnosci adaptacyjnych.
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5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskowac:
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
2) uczen;
3) Dyrektor Szkoły;
4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjalisci;
5) pielęgniarka srodowiska nauczania i wychowania lub pielęgniarka szkolna;
6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
7) asystent edukacji romskiej;
8) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy swietlicy lub ucznia;
9) pracownik socjalny;
10) asystent rodziny;
11) kurator sądowy;
12) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodziez8 y.
6. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się
wychowawcy oddziału. W przypadku wnioskow z instytucji zewnętrznych rozpatruje się
wnioski złoz8 one w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.
7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1)nauczyciele w biez8 ącej pracy z uczniem na zajęciach;
2)specjalisci wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
w szczegolnosci pedagog szkolny;
3)pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

Rozdział 2
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
§27.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez kaz8 dego
nauczyciela w biez8 ącej pracy z uczniem polega w szczegolnosci na:
1)dostosowaniu wymagan edukacyjnych do moz8 liwosci 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)dostosowanie warunkow nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna swiadczona jest rowniez8 w formach
zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu
organizacyjnym szkoły. W zalez8 nosci od potrzeb i moz8 liwosci organizacyjnych mogą to byc:

23

1) zajęcia dydaktyczno-wyrownawcze:
Adresaci

Uczniowie przejawiający trudnosci w nauce, w szczegolnosci w spełnieniu
wymagan edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia
ogolnego dla danego etapu edukacyjnego

Zadania

Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętnosci okreslonych
w podstawie programowej kształcenia ogolnego

Podstawa
udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek
ucznia, rodzica

Prowadzący

Nauczyciele i specjalisci posiadający kwalifikacje własciwe do rodzaju
prowadzonych zajęc

Czas trwania
jednostki zajęc

45 minut

Liczba
uczestnikow

Maksimum 8 osob

Okres udzielania
pp

Zgodnie z decyzją Dyrektora

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia:
Adresaci

Uczniowie szczegolnie uzdolnieni

Zadania

Rozwijanie zainteresowan i talentow uczniow

Podstawa
udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek
ucznia, rodzica, opinii PP o szczegolnych uzdolnieniach

Prowadzący

Nauczyciele i specjalisci posiadający kwalifikacje własciwe do rodzaju
prowadzonych zajęc

Czas trwania
jednostki zajęc

45 minut

Liczba
uczestnikow

Maksimum 8 osob

Okres udzielania
pp.

Zgodnie z decyzją Dyrektora

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
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Adresaci

dla uczniow z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi
trudnosciami w uczeniu się

Zadania

Do zlikwidowania opoznien w uzyskaniu osiągnięc edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo
wyeliminowania zaburzen stanowiących powod objęcia ucznia daną formą
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa
udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp

Prowadzący

Specjalisci posiadający kwalifikacje własciwe do rodzaju prowadzonych
zajęc

Czas trwania
jednostki zajęc

45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęc
w czasie krotszym niz8 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia
łącznego tygodniowego czasu tych zajęc jez8 eli jest to uzasadnione
potrzebami ucznia)

Liczba
uczestnikow

Maksimum 5 osob

Okres udzielania
pp

Zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu

4)

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze
terapeutycznym:

Adresaci

Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie
społeczne

Zadania

Eliminowanie zaburzen funkcjonowania społecznego

Podstawa
udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp

Prowadzący

Nauczyciele i specjalisci posiadający kwalifikacje własciwe do rodzaju
prowadzonych zajęc

Czas trwania
jednostki zajęc

45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęc
w czasie krotszym niz8 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia
łącznego tygodniowego czasu tych zajęc, jez8 eli jest to uzasadnione
potrzebami ucznia)

Liczba
uczestnikow

Maksimum 10 osob

Okres udzielania
pp

Zgodnie z decyzją Dyrektora,
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5)zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
3. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:
1) porady i konsultacje dla uczniow – udzielane i prowadzone przez pedagoga w godzinach
podanych na drzwiach gabinetu;
2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru
pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby
indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;
3) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej sciez8 ki kształcenia na podstawie
opinii poradni pp, i na wniosek rodzicow dla uczniow, ktorzy w szczegolnosci na stan
zdrowia mają ograniczone moz8 liwosci uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.

Rozdział 3
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu
§ 28.1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
1)udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowan i uzdolnien;
2)wspieranie emocjonalne uczniow, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny
i wiary w siebie;
3)stymulowanie rozwoju, uzdolnien i zainteresowan oraz wyzwalanie potencjału tworczego
uczniow;
4)uwraz8 liwianie uczniow na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działan prospołecznych;
5)promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.
2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie
przedmiotow humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych
i obejmują pracę:
1)na lekcji;
2)poza lekcjami;
3)poza szkołą;
4)inne formy
3. Uczen zdolny ma moz8 liwosc:
1)rozwijania zainteresowan w ramach zajęc lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2)uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursow i olimpiad;
3)indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudnosci, poziomu i ilosci zadan lekcyjnych
i w domu;
4)realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.
4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:
1)rozpoznaje uzdolnienia uczniow;

26

2)umoz8 liwia uczniowi zdolnemu indywidualne,
ukierunkowania jego samodzielnej pracy;

systematyczne

konsultacje,

celem

3)systematycznie wspołpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunkow samodzielnej pracy
ucznia w domu;
4)wspołpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnię psychologicznopedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolnosci i zainteresowan kierunkowych ucznia;
5)składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki
lub indywidualny tok nauki.
5. Zainteresowania uczniow oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie
wywiadow z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii
i orzeczen poradni psychologiczno-pedagogicznych.
6. W przypadku stwierdzenia szczegolnych uzdolnien nauczyciel
przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.

edukacji

7. W szkole organizuje się kołka zainteresowan zgodnie z zainteresowaniami
i uzdolnieniami uczniow.
8. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju
uzdolnien i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapow objęci są specjalną
opieką nauczyciela.

Rozdział 4
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
§29. 1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
1)posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia
oraz ustalen zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
opracowanym dla ucznia na podstawie przepisow w sprawie warunkow organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodziez8 y niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogolnodostępnych lub
integracyjnych albo przepisow w sprawie warunkow organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodziez8 y niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w osrodkach, na
zasadach okreslonych w Dziale III rozdziale1 Statutu Szkoły;
2)posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
o specyficznych trudnosciach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
3)posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
4)nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla ktorych na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych moz8 liwosci
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistow, o ktorym mowa
w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placowkach koniecznym jest
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zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraznej w biez8 ącej
pracy z uczniem;
5)posiadającego opinię lekarza o ograniczonych moz8 liwosciach wykonywania przez ucznia
okreslonych cwiczen fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej
opinii.
2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniow prowadzą wnikliwą obserwację
pedagogiczną, ktora polega na obserwacji zachowan, obserwacji relacji poszczegolnych
uczniow z innymi ludzmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem
społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wynikow obserwacji
nauczyciele wstępnie definiują trudnosci / zdolnosci lub zaburzenia.
3. W przypadku stwierdzenia, z8 e uczen ze względu na potrzeby rozwojowe
lub edukacyjne oraz moz8 liwosci psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela
tej pomocy w biez8 ącej 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 najbliz8 szym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jesli
termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany komunikat zapisuje w dzienniku
lekcyjnym(e-dzienniku) dzienniku wychowawcy.
5. Wychowawca klasy informuje rodzicow ucznia o potrzebie objęcia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w telefonicznie lub
w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, z8 e nalez8 y uczniowi zorganizowac szkolną
formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrownawcze, zajęcia
rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii
nauczycieli uczących w klasie.
7. Wychowawca ma prawo zwołac zebranie wszystkich uczących nauczycieli
w oddziale w celu: skoordynowania działan w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii
nauczycieli, wypracowania wspolnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form
pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i moz8 liwosci 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 poszczegolnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologicznopedagogicznej swiadczonej poszczegolnym uczniom. Propozycję przedstawia Dyrektorowi
Szkoły.
9. Wychowawca przy czynnosciach, o ktorych mowa w ust. 7 wspołpracuje z rodzicami
ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
10. Wymiar godzin poszczegolnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, ktore w danym
roku szkolnym mogą byc przeznaczone na realizację tych form.
11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w ktorych poszczegolne formy będą realizowane
niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje
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powyz8 szą informację w e-dzienniku lub listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem,
zas rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.
12. Rodzic ma prawo do odmowy swiadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
swojemu dziecku.
13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działan związanych
z organizacją i swiadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom.
14. Kaz8 dy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyc się
w realizację zintegrowanych, wspolnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.
15. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole Dyrektor Szkoły,
za zgodą rodzicow, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie
diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.
16. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrownawczymi i specjalistycznymi
wymaga zgody rodzica.
17. Zajęcia dydaktyczno-wyrownawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych
i oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęc dydaktycznowyrownawczych sposrod nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.
18. O zakonczeniu zajęc dydaktyczno-wyrownawczych decyduje Dyrektor Szkoły,
po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii
wychowawcy.
19. Nauczyciel zajęc dydaktyczno-wyrownawczych jest obowiązany prowadzic
dokumentację w formie dziennika zajęc pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywac
ewaluacji pracy własnej, a takz8 e badan przyrostu wiedzy i umiejętnosci uczniow objętych
tą formą pomocy.
20. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne
i specjalisci posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęc.

prowadzą

nauczyciele

21. Za zgodą organu prowadzącego, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia
specjalistyczne mogą byc prowadzone indywidualnie.
22. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrownawczymi lub zajęciami
specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły. O zakonczeniu udzielania pomocy w formie
zajęc specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodzicow lub nauczyciela
prowadzącego zajęcia.
23. W szkole zatrudniony jest pedagog, na miarę potrzeb specjalisci, posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęc.
24. Porad dla rodzicow i nauczycieli udzielają, w zalez8 nosci od potrzeb, pedagog, oraz
inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęc specjalistycznych,
w godzinach ich pracy. W szkole mogą byc prowadzone warsztaty dla rodzicow w celu
doskonalenia umiejętnosci z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętnosci
wychowawczych. O warsztatach informuje się rodzicow na dwa tygodnie przed datą ich
realizacji.
25. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawcow i specjalistow
udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-
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Psychologiczna w Krosnie na zasadach okreslonych w zawartym porozumieniu pomiędzy
stronami.

Rozdział 5
Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
§30. Do zadan i obowiązkow kaz8 dego nauczyciela w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej nalez8 y:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moz8 liwosci
psychofizycznych uczniow;
2) okreslanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnien uczniow;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzen edukacyjnych lub trudnosci w funkcjonowaniu
uczniow, w tym barier i ograniczen utrudniających funkcjonowanie uczniow
i ich uczestnictwo w z8 yciu szkoły;
4) swiadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w biez8 ącej pracy z uczniem;
5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych
działan nauczycieli w celu podniesienia efektywnosci uczenia się i poprawy
funkcjonowania ucznia w szkole;
6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywnosc swiadczenia pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach
organizowanych przez wychowawcę;
7) dostosowywanie metod i form pracy do sposobow uczenia się ucznia. Nauczyciel jest
obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowac wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u ktorego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudnosci
w uczeniu się, uniemoz8 liwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia
posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie
wymagan edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia opracowuje się nastąpic na podstawie tego orzeczenia;
8) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moz8 liwosci
psychofizycznych ucznia. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach polega na:
a) dostosowywaniu tempa pracy do moz8 liwosci percepcyjnych ucznia,
b) dostosowaniu poziomu wymagan edukacyjnych do moz8 liwosci percepcyjnych,
intelektualnych i fizycznych ucznia,
c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomosci i umiejętnosci
ucznia,
d) umoz8 liwianiu uczniowi z niepełnosprawnoscią korzystania ze specjalistycznego
wyposaz8 enia i srodkow dydaktycznych,
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e) roz8 nicowaniu stopnia trudnosci i form prac domowych;
9)prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęc dodatkowych (dydaktyczno-wyrownawczych,
rewalidacyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);
10) wspołdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania
i ujednolicenia oddziaływan na ucznia oraz wymiany doswiadczen i komunikowania
postępow ucznia;
11) prowadzenie działan słuz8 ących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i
behawioralnej;
12) udzielanie doraznej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobow
ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
13) komunikowanie rodzicom postępow ucznia oraz efektywnosci swiadczonej pomocy;
14) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru
motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas roz8 nych form oceniania informacji
zwrotnej zawierającej 4 elementy:
a)

wyszczegolnienie i docenienie dobrych elementow pracy ucznia,

b)
odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony
ucznia, aby uzupełnic braki w wiedzy oraz opanowac wymagane umiejętnosci,
c)

przekazanie uczniowi wskazowek, w jaki sposob powinien poprawic pracę,

d)

wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracowac dalej.

Rozdział 6
Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów
§31. 1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznej uczniom
powierzonej klasy do obowiązkow wychowawcy nalez8 y:
1)przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie
trudnosci / zdolnosci uczniow;
2)przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach
edukacyjnych uczniow;
3)zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego srodowisku;
4)wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami,
obserwacje zachowan ucznia i jego relacji z innymi, analizę zauwaz8 onych postępow
w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi
w relację z uczniem i ma szansę dokonywac autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji
dzieje. Dodatkowo ma moz8 liwosc analizowania dokumentow (orzeczenia, opinii,
dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworow dziecka.
Moz8 e miec rowniez8 dostęp do wynikow badan prowadzonych przez specjalistow i do
pogłębionej diagnozy;
5)okreslenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we wspołpracy z grupą nauczycieli
prowadzących zajęcia w klasie;

31

6)w przypadku stwierdzenia, z8 e uczen wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej złoz8 enia
wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy
psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w
ramach form pomocy moz8 liwych
do uruchomienia w szkole;
7)poinformowanie pisemnie rodzicow o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo
wychodzące do rodzicow przygotowuje wychowawca, a podpisuje Dyrektor Szkoły
lub upowaz8 niona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz
wychowawca jest obowiązany zachowac zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;
8)monitorowanie organizacji pomocy i obecnosci ucznia na zajęciach;
9)informowanie rodzicow i innych nauczycieli o efektywnosci pomocy psychologicznopedagogicznej i postępach ucznia;
10) angaz8 owanie rodzicow w działania pomocowe swoim dzieciom;
11) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami
w Statucie Szkoły;
12) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu
ewentualnego
wprowadzenia
zmian
w
oddziaływaniach
pedagogicznych
i psychologicznych;
13) prowadzenie działan słuz8 ących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i
behawioralnej;
14) udzielanie doraznej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobow
ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1)bliz8 sze poznanie uczniow, ich zdrowia, cech osobowosciowych, warunkow rodzinnych
i bytowych, ich potrzeb i oczekiwan;
2)rozpoznawanie i diagnozowanie moz8 liwosci psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych wychowankow;
3)wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4)udział w pracach Zespołu dla uczniow z orzeczeniami;
5)tworzenie srodowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwoj fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczenstwa i zaufania;
6)ułatwianie adaptacji w srodowisku rowiesniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu
konfliktow z rowiesnikami;
7)pomoc w rozwiązywaniu napięc powstałych na tle konfliktow rodzinnych, niepowodzen
szkolnych spowodowanych trudnosciami w nauce;
8)utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie
w celu ustalenia zroz8 nicowanych wymagan wobec uczniow i sposobu udzielania im pomocy
w nauce;
9)rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdraz8 anie efektywnych technik uczenia się;
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10) wdraz8 anie uczniow do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwosci, pokonywania trudnosci,
odpornosci na niepowodzenia, porządku i punktualnosci, do prawidłowego i efektywnego
organizowania sobie pracy;
11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniow w nauce: zwracanie
szczegolnej uwagi zarowno na uczniow szczegolnie uzdolnionych, jak i na tych, ktorzy mają
trudnosci i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspolnie z wychowankami, samorządem
klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzen uczniow w nauce, pobudzanie
dobrze i srednio uczących się do dalszego podnoszenia wynikow w nauce, czuwanie nad
regularnym uczęszczaniem uczniow na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania
przez wychowankow zajęc szkolnych, udzielanie wskazowek i pomocy tym, ktorzy
(z przyczyn obiektywnych) opuscili znaczną ilosc zajęc szkolnych i mają trudnosci
w uzupełnieniu materiału;
12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na z8 yczliwosci i zaufaniu, m.in.
poprzez organizację zajęc pozalekcyjnych, wycieczek;
13) tworzenie warunkow umoz8 liwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron
ich osobowosci: stwarzanie uczniom warunkow do wykazania się nie tylko zdolnosciami
poznawczymi, ale takz8 e - poprzez powierzenie zadan na rzecz spraw i osob drugich zdolnosciami organizacyjnymi, opiekunczymi, artystycznymi, menedz8 erskimi, przymiotami
ducha i charakteru;
14) wspołpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniow w sprawach ich zdrowia,
organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
15) udzielanie pomocy, rad i wskazowek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach
z8 yciowych, występowanie do organow szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie
pomocy.

Rozdział 7
Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego
§32. 1. Do zadan pedagoga szkolnego nalez8 y:
1)prowadzenie badan i działan diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz moz8 liwosci psychofizycznych w celu okreslenia mocnych
stron, predyspozycji, zainteresowan i uzdolnien ucznia;
2)diagnozowanie przyczyn niepowodzen edukacyjnych lub trudnosci w funkcjonowaniu
uczniow, w tym barier i ograniczen utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego
uczestnictwo w z8 yciu szkoły;
3)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemow
wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w z8 yciu
szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
4)udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5)podejmowanie działan z zakresu profilaktyki uzalez8 nien i innych problemow uczniow;
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6)minimalizowanie skutkow zaburzen rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie i organizowanie roz8 nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w srodowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
7)wspieranie nauczycieli i innych specjalistow w udzielaniu pomocy psychologiczno–
pedagogicznej;
8)inicjowanie i prowadzenie działan mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
9)pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych moz8 liwosci, predyspozycji
i uzdolnien uczniow;
10) podejmowanie działan wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniow z udziałem rodzicow
i wychowawcow;
11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji z8 yciowej;
12) prowadzenie warsztatow dla rodzicow oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie
wychowania;
13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych
i moz8 liwosci uczniow w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkolen wewnętrznych
WDN i udział w pracach zespołow wychowawczych;
14) wspołpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami
działającymi na rzecz dziecka i ucznia;
15) pomoc w realizacji wybranych zagadnien z programu wychowawczo-profilaktycznego;
16) nadzor i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni
psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;
17) udział w pracach Zespołu powołanego do opracowania Indywidualnych programow
edukacyjno-terapeutycznych;
18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Gabinet pedagoga znajduje się na parterze. Na drzwiach wejsciowych umieszcza się
godziny dyz8 uru pedagoga. Wszelkie informacje do rodzicow widnieją na stronie internetowej
szkoły: http://www.zsp2krosno.pl/w zakładce „Pedagog szkolny”.

Rozdział 8
Zadania i obowiązki doradcy zawodowego
§33. 1. Do zadan doradcy zawodowego nalez8 y w szczegolnosci:
1)systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniow na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2)gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych własciwych
dla danego poziomu kształcenia;
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3)prowadzenie zajęc związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem
rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowan i uzdolnien uczniow;
4)koordynowanie działalnosci informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placowkę;
5)wspołpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłosci działan w zakresie
zajęc związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6)wspieranie nauczycieli, wychowawcow grup wychowawczych i innych specjalistow
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7)opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;
8)prowadzenie zajęc edukacyjnych zgodnie z planem zajęc;
9)prowadzenie dokumentacji zajęc, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole Dyrektor Szkoły wyznacza
nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o
ktorych mowa w ust. 1.
3. Formy realizacji zadan w zakresie
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

doradztwa

zawodowego

zawiera

Rozdział 9
Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego
§34. Do zadan terapeuty pedagogicznego nalez8 y w szczegolnosci:
1)prowadzenie badan diagnostycznych uczniow z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
lub specyficznymi trudnosciami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudnosci oraz
monitorowania efektow oddziaływan terapeutycznych;
2)rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w z8 yciu
szkoły;
3)prowadzenie zajęc
terapeutycznym;

korekcyjno-kompensacyjnych

oraz

innych

zajęc

o

charakterze

4)podejmowanie działan profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym
uczniow, we wspołpracy z rodzicami uczniow;
5)wspieranie nauczycieli, wychowawcow grup wychowawczych i innych specjalistow w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moz8 liwosci
psychofizycznych uczniow w celu okreslenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowan i uzdolnien uczniow oraz przyczyn niepowodzen edukacyjnych lub
trudnosci w funkcjonowaniu uczniow, w tym barier i ograniczen utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w z8 yciu ;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) udział w posiedzeniach zespołow wychowawczych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych moz8 liwosci,
predyspozycji i uzdolnien uczniow;
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8) podejmowanie działan wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniow z udziałem rodzicow
i wychowawcow;
9) prowadzenie dokumentacji zajęc, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 10
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom
niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym
niedostosowaniem społecznym
§35. W szkole kształcenie specjalnym obejmuje się uczniow posiadających orzeczenie
poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie
specjalne prowadzone jest w oddziałach ogolnodostępnych/integracyjnych na kaz8 dym
etapie edukacyjnym.
§36. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnoscią lub niedostosowaniem
społecznym:
1)realizację zalecen zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2)odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę moz8 liwosci sprzęt specjalistyczny i srodki
dydaktyczne;
3)realizację programow nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i moz8 liwosci psychofizycznych ucznia;
4)zajęcia specjalistyczne, stosownie do zalecen w orzeczeniach pp i moz8 liwosci organizacyjnych
szkoły;
5)zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
6)integrację ze srodowiskiem rowiesniczym.
2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego.
§37. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu moz8 na przedłuz8 yc o jeden rok w cyklu edukacyjnym
okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęc obowiązkowych.
2. Decyzję o przedłuz8 eniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje
w formie uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu,
o ktorym mowa w § 57 ust. 8 pkt 3 Statutu oraz zgody rodzicow.
3. Opinie o ktorej mowa w ust. 2 sporządza się na pismie.
4. Zgodę na przedłuz8 enie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej
do wychowawcy oddziału, nie pozniej niz8 do 15 lutego danego roku szkolnego.
5. Przedłuz8 enie
w przypadkach:

nauki

uczniowi

niepełnosprawnemu

moz8 e

byc

dokonane

1)brakow w opanowaniu wiedzy i umiejętnosci z zakresu podstawy programowej, utrudniającej
kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia
lub usprawiedliwionymi nieobecnosciami;
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2)psychoemocjonalnej niegotowosci ucznia do zmiany szkoły.
§38. 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzicow oraz na podstawie orzeczenia poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu
lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzęz8 onymi niepełnosprawnosciami lub
autyzmem z nauki drugiego języka obcego do konca danego etapu edukacyjnego.
§39. 1.Uczniowi niepełnosprawnemu Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęc
rewalidacyjnych w kaz8 dym roku szkolnym wynosi w oddziale ogolnodostępnym
po 2 godziny tygodniowo na ucznia.
2. Liczba godzin zajęc rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie
nauczania i arkuszu organizacyjnym.
3. Godzina zajęc rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się prowadzenie zajęc w czasie krotszym niz8 60 minut, zachowując ustalony dla
ucznia łączny czas tych zajęc.
§40. W szkole dla uczniow o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:
1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniow niepełnosprawnych w zakresie:
a) korekcyjno-kompensacyjne,
b) zajęcia specjalistyczne: terapia psychologiczna,
c) inne, ktore wynikają z koniecznosci realizacji zalecen w orzeczeniu poradni pp;
2)zajęcia resocjalizacyjne dla uczniow niedostosowanych społecznie;
3)zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniow zagroz8 onych niedostosowaniem społecznym;
4)w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu.
§41. 1. W szkole za zgodą organu prowadzącego moz8 na zatrudniac dodatkowo nauczycieli
posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu wspołorganizowania
kształcenia uczniow niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz
zagroz8 onych niedostosowaniem społecznym.

2. Nauczyciele, o ktorych mowa w ust. 1:
1)prowadzą wspolnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspolnie z innymi
nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, okreslone
w programie;
2)prowadzą wspolnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagroz8 onymi niedostosowaniem
społecznym;
3)uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz
w zintegrowanych działaniach i zajęciach, okreslonych w programie, realizowanych przez
nauczycieli i specjalistow;
4)udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, okreslone w programie,
w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi
społecznie oraz zagroz8 onymi niedostosowaniem społecznym.
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3. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz moz8 liwosci psychofizyczne uczniow niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
oraz zagroz8 onych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz
zintegrowane działania i zajęcia, okreslone w programie, realizowane wspolnie z innymi
nauczycielami przez nauczycieli, o ktorych mowa w ust. 1, lub w ktorych nauczyciele ci
uczestniczą.

4. Rada Pedagogiczna wskazuje sposob dostosowania warunkow przeprowadzania
egzaminu maturalnego i zawodowych egzaminow kwalifikacyjnych do rodzaju
niepełnosprawnosci lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
moz8 liwosci psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia
lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegołową
informację o sposobach dostosowania warunkow i form przeprowadzania egzaminu podaną
do publicznej wiadomosci na stronie internetowej CKE w terminie do 1 wrzesnia roku
szkolnego, w ktorym przeprowadzane są egzaminy.

5. Zapewnienie warunkow, o ktorych mowa w ust. 4 nalez8 y do obowiązkow
przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
§42. Uczen niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach
okreslonych w Rozdziale 3 Statutu Szkoły.
§43. 1. W szkole powołuje się Zespoł ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie
o niedostosowaniu społecznym lub zagroz8 eniem niedostosowania społecznego, zwany
dalej Zespołem Wspierającym.
2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu,
pedagog szkolny oraz nauczyciele uczący w danym oddziale klasowym.
3. Zebrania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niz8 raz
w połroczu. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym
wyprzedzeniem.
4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyc:
1)
na wniosek Dyrektora Szkoły – przedstawiciel poradni psychologicznopedagogicznej;
2)
na wniosek lub za zgodą rodzicow ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda
lub inny specjalista.
5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Zespołu, a niezatrudnione w szkole
są zobowiązane udokumentowac swoje kwalifikacje zawodowe oraz złoz8 yc oswiadczenie
o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wraz8 liwych. W przypadku
brakow w powyz8 szych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu Zespołu
przez rodzicow nie moz8 e uczestniczyc w pracach Zespołu.
6. Dla uczniow, o ktorych mowa w ust. 1, Zespoł na podstawie orzeczenia opracowuje
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespoł
opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia
do zawarte w orzeczeniu we wspołpracy, w zalez8 nosci od potrzeb, z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną.

38

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złoz8 enia w szkole orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki
został opracowany poprzedni program.
8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) okresla:
1)zakres i sposob dostosowania wymagan edukacyjnych wynikających z programu nauczania
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moz8 liwosci psychofizycznych
ucznia wraz z okresleniem metod i formy pracy z uczniem;
2)rodzaj i zakres zintegrowanych działan nauczycieli i specjalistow prowadzących zajęcia
z uczniem, z tym, z8 e w przypadku:
a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działan o charakterze rewalidacyjnym,
b) ucznia niedostosowanego
resocjalizacyjnym,

społecznie

—

zakres

działan

o

charakterze

c) ucznia zagroz8 onego niedostosowaniem społecznym — zakres działan o charakterze
socjoterapeutycznym,
d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
3)formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiar godzin, w ktorym poszczegolne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez
Dyrektora Szkoły zgodnie z przepisami;
4)działania wspierające rodzicow ucznia oraz, w zalez8 nosci od potrzeb, zakres wspołdziałania
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
placowkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodziez8 y;
5)zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moz8 liwosci psychofizyczne
ucznia;
6)zakres wspołpracy nauczycieli i specjalistow z rodzicami ucznia w realizacji zadan;
7)wykaz zajęc edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniow,
jez8 eli występuje taka potrzeba.
9. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyc w opracowaniu indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodzicow o terminie
posiedzenia zespołu listownie lub w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego
poprzez dokonanie wpisu.
10. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia.
11. W przypadku nieobecnosci rodzicow na posiedzeniu Zespołu Wspierającego,
rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach,
okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w ktorych
poszczegolne formy będą realizowane.
12. Wymiar godzin poszczegolnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, ktore w danym
roku szkolnym mogą byc przeznaczone na realizację tych form.
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13. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla ktorego został opracowany Indywidualny
Program Edukacyjno-Terapeutyczny mają obowiązek znac jego tresc oraz stosowac się
do zalecen zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu
w rozwoju ucznia, w oparciu o ktore będzie dokonywana ocena efektywnosci działan.

Rozdział 11
Nauczanie indywidualne
§44. 1. Uczniow, ktorym stan zdrowia uniemoz8 liwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły. Indywidualne nauczanie
organizuje się na czas okreslony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego
nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3. Dyrektor Szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania
indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodzicow (prawnych opiekunow)
celem ustalenia czasu prowadzenia zajęc.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela Dyrektor nauczycielom zatrudnionym
w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor moz8 e powierzyc prowadzenie zajęc
indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placowki. Moz8 e to nastąpic
w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległosci
miejsca prowadzenia zajęc od siedziby szkoły lub w związku z trudnosciami dojazdu
nauczyciela na zajęcia.
6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uwaz8 a
w indywidualnym i bezposrednim kontakcie z uczniem.

się

zajęcia

prowadzone

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz
zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia
edukacyjne wynikające z ramowych planow nauczania dostosowane do potrzeb i moz8 liwosci
psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotow z ktorych uczen jest zwolniony, zgodnie
z odrębnymi przepisami (WF, język obcy).
9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, Dyrektor
moz8 e zezwolic na odstąpienie od realizacji niektorych tresci wynikających z podstawy
programowej, stosownie do moz8 liwosci psychofizycznych ucznia oraz warunkow, w ktorych
zajęcia są realizowane.
10. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego
nauczania, zas Dyrektor Szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
11. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla kaz8 dego
ucznia.
12. Tygodniowy wymiar godzin zajęc indywidualnego nauczania realizowanego
bezposrednio z uczniem wynosi od 12 do 16, prowadzonych w co najmniej 3 dniach.
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13. Do obowiązkow nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania
indywidualnego nalez8 y:
1)dostosowanie wymagan edukacyjnych do potrzeb i moz8 liwosci ucznia;
2)prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie moz8 liwosci uczestniczenia ucznia
w z8 yciu szkoły;
3)podejmowanie działan umoz8 liwiających kontakt z rowiesnikami;
4)systematyczne prowadzenie Dziennika zajęc indywidualnych.
14. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wnioskow
z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, Dyrektor Szkoły organizuje
roz8 ne formy uczestniczenia ucznia w z8 yciu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia, uroczystosciach i imprezach szkolnych oraz wybranych
zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o moz8 liwosciach uczestniczenia dziecka oraz
stanowisko rodzicow (prawnych opiekunow) odnotowywane są w Dzienniku nauczania
indywidualnego.
15. Dyrektor Szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego
w przypadku, gdy rodzice złoz8 ą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz
z zaswiadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia,
umoz8 liwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.
16. Dyrektor Szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek
rodzicow (prawnych opiekunow) wraz z załączonym zaswiadczeniem lekarskim, z ktorego
wynika, z8 e stan zdrowia ucznia umoz8 liwia uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor Dzkoły
w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomic poradnię
ppp, ktora wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.
17. Uczen podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu
na zasadach okreslonych w WSO.

Rozdział 12
Pomoc materialna uczniom – zgodnie z ustaleniami organu
prowadzącego
§ 45. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji
materialnej z powodu warunkow rodzinnych i losowych poprzez:
1) udzielanie pomocy materialnej:
a)

pomoc w prawidłowym składaniu wnioskow o stypendia szkolne,

b)

pomoc w ubieganiu się o dopłaty z osrodkow pomocy rodzinie,

c)

występowanie o pomoc dla uczniow do Rady Rodzicow i sponsorow, a dla
wybitnie uzdolnionych uczniow rowniez8 do organow samorządowych, rządowych,
instytucji lub osob fizycznych.
2. Zasady udzielania pomocy na zakup podręcznikow:

1) przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręcznikow następuje
na wniosek rodzicow ucznia (prawnych opiekunow, rodzicow zastępczych), a takz8 e nauczyciela,
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pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodzicow
zastępczych;
2) wniosek, o ktorym mowa w pkt 1 składa się do Dyrektora Szkoły, do ktorej uczen będzie
uczęszczał w danym roku szkolnym;
3) Dyrektor Szkoły sporządza listę uczniow uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym
uczniow z rodzin, ktore nie spełniają kryterium dochodowego, o ktorym mowa w ustawie
o pomocy społecznej, ktorzy mogą otrzymac pomoc ze względu na przypadki okreslone
w przepisach i przekazuje ją prezydentowi miasta.
3.
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia roz8 nic w dostępie
do edukacji, umoz8 liwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających
z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a takz8 e wspierania edukacji uczniow zdolnych.
4.
Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
z8 yciowej samodzielnie lub w porozumieniu z osrodkami pomocy społecznej.
5.

Pomoc materialna uczniom polega w szczegolnosci na:

1) diagnozowaniu, we wspołpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;
2) poszukiwaniu moz8 liwosci pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;
3) organizacji zadan słuz8 ących poprawie sytuacji z8 yciowej uczniow i ich rodzin.
6.

Zadania wyz8 ej wymienione są realizowane we wspołpracy z:

1) rodzicami;
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
3) osrodkami pomocy społecznej;
4) organem prowadzącym;
5) innymi podmiotami swiadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodziez8 y.
7.

Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:

1) ucznia;
2) rodzicow (opiekunow prawnych);
3) nauczyciela.
8.

Pomoc materialna w zespole jest organizowana w formie:

1) zwolnien z opłat za ubezpieczenie;
2) stypendiow socjalnych;
3) pomocy rzeczowej lub z8 ywnosciowej;
4) innych, w zalez8 nosci od potrzeb i moz8 liwosci.
9.
Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze srodkow przeznaczonych
na ten cel w budz8 ecie panstwa lub budz8 ecie własciwej jednostki samorządu terytorialnego.
§ 46. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalnosc z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizację przyjętego/ przyjętych w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemow uczniow;

42

3) uswiadamianie uczniom zagroz8 en (agresja,
oraz koniecznosci dbania o własne zdrowie;

przemoc,

cyberprzemoc,

uzalez8 nienia)

4) realizację okreslonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we wspołpracy z lekarzami
i psychologami;
5) działania opiekuncze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rowiesnikami;
6) działania pedagoga;
7) wspołpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
integracyjnych, spotkan z psychologami;

m.in.

organizowanie

zajęc

8) prowadzenie profilaktyki uzalez8 nien;
9) promocję zdrowia, zasad poprawnego z8 ywienia.
§ 47. 1. W szkole obowiązuje Szkolny Program Wychowawczo–Profilaktyczny.
§ 48.Biez8 ące działania wychowawcze i profilaktyczne okresla Plan działań wychowawczych
oraz Plan działań profilaktycznych.
§ 49. Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, ktore zostały podjęte z inicjatywy
Samorządu Uczniowskiego.

DZIAŁ IV
Organy szkoły i ich kompetencje
§ 50. 1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodzicow;
4) Samorząd Uczniowski.
§ 51. Kaz8 dy z wymienionych organow w § 50 ust. 1 działa zgodnie z ustawą
o systemie oswiaty .Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminow,
uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą byc sprzeczne ze Statutem
Szkoły.
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Rozdział 1
Dyrektor Szkoły
§ 52.1. Dyrektor Szkoły:
1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
2) jest organem nadzoru pedagogicznego;
3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie okreslonym ustawą.
§ 53. Dyrektor Szkoły kieruje biez8 ącą działalnoscią szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.
Jest bezposrednim przełoz8 onym wszystkich pracownikow zatrudnionych w szkole. Jest
przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
§ 54. Ogolny zakres kompetencji, zadan i obowiązkow Dyrektora Szkoły okresla ustawa Prawo oswiatowe i inne przepisy szczegołowe.
§ 55. Dyrektor Szkoły:
1. Kieruje działalnoscią dydaktyczną, wychowawczą i opiekunczą, a w szczegolnosci:
1) kształtuje tworczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakosci
pracy;
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członkow o terminie i porządku zebrania
zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia
o tym organ prowadzący i nadzorujący;
5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjną;
6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczegolnych oddziałow, w tym
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodzicow, wyznacza przedmioty, ktore
będą realizowane w zakresie rozszerzonym;
7) sprawuje nadzor pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
8) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niz8 dwa razy w ciągu roku ogolne wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalnosci szkoły;
9) dba o autorytet członkow Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godnosci nauczyciela;
10) podaje do publicznej wiadomosci do konca zajęc dydaktycznych szkolny zestaw
podręcznikow, ktory będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku szkolnego;
11) ustala w przypadku braku zgody wsrod nauczycieli uczących danej edukacji w szkole,
po zasięgnięciu opinii Rady Rodzicow, jeden podręcznik do przedmiotu ktory będzie
obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;
12) wspołpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodzicow i Samorządem Uczniowskim;
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13) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszen i organizacji, ktorych
celem statutowym jest działalnosc wychowawcza i opiekuncza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalnosci wychowawczo- opiekunczej w szkole;
14) udziela na wniosek rodzicow (prawnych opiekunow), po spełnieniu ustawowych wymogow
zezwolen na spełnianie obowiązku nauki w formie indywidualnego nauczania;
15) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach okreslonych
w rozdziale 2 Dziale III Statutu Szkoły;
16) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne
na zasadach okreslonych w rozdziale 11 Dziale III Statutu Szkoły;
17) kontroluje spełnianie obowiązku nauki. W przypadku niespełnienia obowiązku nauki
tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęc nieusprawiedliwionych w miesiącu, dyrektor
wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisow o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji;
18) na udokumentowany wniosek rodzicow (prawnych opiekunow) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do konca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnosciami sprzęz8 onymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego;
ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego
orzeczenia;
19) zawiadamia przedstawiciela jednostki samorządowej (wojta, burmistrza, prezydenta
miasta), na terenie ktorej mieszka uczen szkoły lub słuchacz Kwalifikacyjnego Kursu
Zawodowego, ktory nie ukonczył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły
w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oraz informuje odpowiednio JST o zmianach
w spełnianiu obowiązku nauki w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian;
20) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym zawody, w ktorych kształci Szkoła,
po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewodzkiej rady zatrudnienia Powiatowej
i Wojewodzkiej Rady Rynku Pracy, co do zgodnosci z potrzebami rynku pracy;
21) informuje w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia na kwalifikacyjnym kursie
zawodowym okręgową komisję egzaminacyjną;
22) dopuszcza do uz8 ytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę
Pedagogiczną. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie
programow nauczania całosci podstawy programowej kształcenia ogolnego;
23) powołuje sposrod nauczycieli i specjalistow zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe,
problemowo-zadaniowe i Zespoł Wspierający ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
o ktorych mowa w § 43 Statutu Szkoły;
24) zwalnia uczniow z lekcji wychowania fizycznego bądz wykonywania okreslonych cwiczen
fizycznych, zajęc technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
25) udziela zezwolen na indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dziale III
rozdziale 6 Statutu Szkoły;
26) występuje do kuratora oswiaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły
przypadkach okreslonych w § 137statutu szkoły ;
27) skresla ucznia z listy uczniow, na zasadach okreslonych w § 138 Statutu Szkoły;
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28) wyznacza terminy egzaminow poprawkowych do dnia zakonczenia rocznych zajęc
dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomosci uczniow;
29) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminow poprawkowych, klasyfikacyjnych
i sprawdzających na zasadach okreslonych w§ 155 ust. 11 Statutu Szkoły;
30) ustala zajęcia, ktore ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniow
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagroz8 onych niedostosowaniem
społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
31) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
32) stwarza warunki umoz8 liwiające
i religijnej uczniom;

podtrzymywanie toz8 samosci narodowej, etnicznej

33) ustala zajęcia, ktore ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniow
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagroz8 onych niedostosowaniem
społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
34) wspołdziała ze szkołami wyz8 szymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie
organizacji praktyk studenckich.
2.

Organizuje działalnosc Szkoły, a w szczegolnosci:

1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęc dydaktyczno-wychowawczych lub opiekunczych;
3) okresla i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach
dni wolne od zajęc;
5) informuje nauczycieli, rodzicow i uczniow do 30 wrzesnia o ustalonych dniach wolnych;
6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagroz8 enie
zdrowia uczniow;
7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach
wystąpienia w kolejnych w dwoch dniach poprzedzających zawieszenie zajęc temperatury
-15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Okreslone warunki pogodowe nie są bezwzględnym
czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora Szkoły;
8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadan szkoły,
a w szczegolnosci nalez8 ytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych warunkow
pobytu uczniow w budynku szkolnym i placu szkolnym;
9) dba o własciwe wyposaz8 enie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
10)egzekwuje przestrzeganie przez pracownikow szkoły ustalonego porządku oraz dbałosci
o estetykę i czystosc;
11)sprawuje nadzor nad działalnoscią administracyjną i gospodarczą szkoły;
12)opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie
Pedagogicznej i Radzie Rodzicow;
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13)dysponuje srodkami finansowymi okreslonymi w planie finansowym szkoły; ponosi
odpowiedzialnosc za ich prawidłowe wykorzystanie;
14)dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu
technicznego urządzen na szkolnym boisku;
15) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły
tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;
16) organizuje prace konserwacyjno–remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
17) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
18)odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie
z odrębnymi przepisami;
19)organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3.

Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracownikow, a w szczegolnosci:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych;
3) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres staz8 u na stopien awansu zawodowego;
4) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza
i pracownikom administracji i obsługi szkoły;

kary

porządkowe

nauczycielom

5) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyroz8 nienia dla nauczycieli
i pracownikow;
6) udziela urlopow zgodnie z KN i Kpa;
7) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracownikow niebędących nauczycielami;
8) wydaje swiadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
9) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
10) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez
organ prowadzący;
11) dysponuje srodkami Zakładowego Funduszu SP wiadczen Socjalnych;
12) okresla zakresy obowiązkow, uprawnien i odpowiedzialnosci na stanowiskach pracy;
13) wspołdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnien związkow do opiniowania
i zatwierdzania;
14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisow prawa.
4.

Sprawuje opiekę nad uczniami:

1) tworzy warunki do samorządnosci, wspołpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) powołuje Komisję Stypendialną;
3) egzekwuje przestrzeganie przez uczniow i nauczycieli postanowien Statutu Szkoły;
4) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osob uprawnionych do otrzymania
pomocy materialnej na zakup podręcznikow;
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5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej
w szkole.
§ 56. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły.
Dyrektor wspołpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie
okreslonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

Rozdział 2
Rada Pedagogiczna
§ 57. Rada Pedagogiczna
1.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

2.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

4.
Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członkow o terminie i porządku zebrania.
Datę i godzinę obrad Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomosci
zainteresowanym nie pozniej niz8 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy
ogłoszen w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi
byc przestrzegany. Przewodniczący moz8 e wyznaczyc do wykonywania swoich zadan
zastępcę.
5.
Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek
obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektow i opinii od organow
uprawnionych nalez8 y do przewodniczącego Rady. Kaz8 dy członek Rady Pedagogicznej przed
podjęciem decyzji musi miec moz8 liwosc zgłoszenia uwag i zastrzez8 en do projektowanych
uchwał, jak rowniez8 otrzymania wyjasnien.
6.
W zebraniach Rady Pedagogicznej lub okreslonych punktach programu mogą
takz8 e brac udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za
zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzor
pedagogiczny mogą brac udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po uprzednim
powiadomieniu Dyrektora Szkoły.
7.
Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w kaz8 dym okresie w związku z zatwierdzeniem wynikow klasyfikowania
i promowania uczniow, po zakonczeniu rocznych zajęc szkolnych oraz w miarę biez8 ących
potrzeb.
8.

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1) uchwala regulamin swojej działalnosci;
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniow;
3) podejmuje decyzje o przedłuz8 eniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu
po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody
rodzicow;
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4) moz8 e wyrazic zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prosbę ucznia lub jego rodzicow
(prawnych opiekunow) nie klasyfikowanego z powodu nieobecnosci nieusprawiedliwionej,
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie
nauczania;
5) moz8 e jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promowac ucznia, ktory nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych zajęc edukacyjnych;
6) zatwierdza plan pracy szkoły na kaz8 dy rok szkolny;
7) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego;
8) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły
lub skreslenia z listy uczniow;
9) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
10)uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
11)ustala sposob wykorzystania wynikow nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
szkołą przez organ sprawujący nadzor pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
9.

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęc edukacyjnych;
2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogolnego i zawodowego przed dopuszczeniem
do uz8 ytku szkolnego;
3) opiniuje wykaz przedmiotow, ktore są realizowane w szkole w zakresie rozszerzonym;
4) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
5) wskazuje sposob dostosowania warunkow przeprowadzania egzaminu dojrzałosci
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do rodzaju niepełnosprawnosci lub
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moz8 liwosci psychofizycznych
ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego;
6) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczen, nagrod i innych
wyroz8 nien;
7) opiniuje projekt finansowy szkoły;
8) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oswiaty dla Dyrektora Szkoły;
9) opiniuje podjęcie działalnosci stowarzyszen, wolontariuszy oraz innych organizacji, ktorych
celem statutowym jest działalnosc dydaktyczna, wychowawcza i opiekuncza;
10) wydaje opinie na okolicznosc przedłuz8 enia powierzenia stanowiska Dyrektora;
11) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
12) opiniuje kandydatow na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska
kierownicze;
13) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie problemow
ucznia, w przypadku braku efektywnosci udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
po wczesniejszej zgodzie rodzica/prawnego opiekuna.
14) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole.
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10. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do Statutu;
2) moz8 e występowac z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły lub
z innych funkcji kierowniczych w szkole;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
4) głosuje nad wotum nieufnosci dla Dyrektora Szkoły;
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu
prowadzącego;
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
7) rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły,
w szczegolnosci dotyczących realizacji podstawowych praw uczniow;
8) ma prawo składania wniosku wspolnie z Radą Rodzicow i Samorządem Uczniowskim
o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia Szkole;
9) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły;
10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
11. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, po zakonczeniu pierwszego okresu, po zakonczeniu rocznych zajęc lub w miarę
potrzeb. Zebrania mogą byc organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu
nadzorującego, Rady Rodzicow lub co najmniej 1/3 jej członkow.
12. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały
są podejmowane zwykłą większoscią głosow w obecnosci co najmniej połowy jej członkow.
13. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
szkołę oraz organ sprawujący nadzor pedagogiczny. Organ sprawujący nadzor pedagogiczny
uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodnosci z przepisami prawa po zasięgnięciu
opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzor pedagogiczny jest
ostateczne.
14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę
protokołow przechowuje się w składnicy Szkoły zgodnie z Instrukcją Archiwalną.
15. Protokoł z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczegolnosci zawierac:
1) okreslenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego Rady oraz osoby
sporządzającej protokoł;
2) stwierdzenie prawomocnosci obrad;
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
4) listę obecnosci nauczycieli;
5) uchwalony porządek obrad;
6) przebieg obrad, a w szczegolnosci: tresc lub streszczenie wystąpien, teksty zgłoszonych
i uchwalonych wnioskow, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpien;
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7) przebieg głosowania i jej wyniki;
8) podpis przewodniczącego i protokolanta.
16. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gosci, teksty uchwał przyjętych
przez Radę, protokoły głosowan tajnych, zgłoszone na pismie wnioski, oswiadczenia i inne
dokumenty złoz8 one do przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
17.

Protokoł sporządza się w ciągu 14 dni po zakonczeniu obrad.

18. Protokoł z zebrania Rady Pedagogicznej wykłada się do wglądu pokoju
nauczycielskim na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.
19. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny byc wnoszone nie pozniej niz8
do rozpoczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na ktorej następuje przyjęcie protokołu.
20. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, ktore mogą naruszac dobro osobiste uczniow lub
ich rodzicow, a takz8 e nauczycieli i innych pracownikow szkoły.

Rozdział 3
Rada Rodziców
§ 58. Rada Rodziców
1.

Rada Rodzicow jest kolegialnym organem szkoły.

2.

Rada Rodzicow reprezentuje ogoł rodzicow przed innymi organami szkoły.

3.
W skład Rady Rodzicow wchodzi jeden przedstawiciel rodzicow(prawnych
opiekunow) z kaz8 dego oddziału szkolnego.
4.
Celem Rady Rodzicow jest reprezentowanie ogołu rodzicow szkoły oraz
podejmowanie działan zmierzających do doskonalenia statutowej działalnosci szkoły.
5.
szkoły.
6.

Szczegolnym celem Rady Rodzicow jest działanie na rzecz opiekunczej funkcji
Zadaniem Rady Rodzicow jest w szczegolnosci:

1) pobudzanie i organizowanie form aktywnosci rodzicow na rzecz wspomagania realizacji
celow i zadan szkoły;
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalnosci szkoły, a takz8 e ustalanie
zasad uz8 ytkowania tych funduszy;
3) zapewnienie rodzicom we wspołdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu
na działalnosc szkoły, wsrod nich zas:
a) znajomosc zadan i zamierzen dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
uzyskania w kaz8 dym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego
postępow lub trudnosci,
b) znajomosc Statutu Szkoły, regulaminow szkolnych, Wewnątrzszkolnych zasad
oceniania,
c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
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d) wyraz8 ania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
e) okreslanie struktur działania ogołu rodzicow oraz Rady Rodzicow.
7.
Rada Rodzicow moz8 e występowac do Dyrektora i innych organow Szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzor pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
8.

Do kompetencji Rady Rodzicow nalez8 y:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczoprofilaktycznegoo szkoły obejmującego wszystkie tresci i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniow, realizowanego przez nauczycieli,
Jez8 eli Rada Rodzicow w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzor
pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez Radę Rodzicow w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnosci kształcenia lub wychowania
Szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
4) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalnosci w szkole
stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
a w szczegolnosci organizacji harcerskich, ktorych celem statutowym jest działalnosc
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalnosci dydaktycznej,
wychowawczej i opiekunczej szkoły;
5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela
za okres staz8 u. Rada Rodzicow przedstawia swoją opinię na pismie w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego.
Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
6) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez
uczniow na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzor jednolitego stroju, okresla Dyrektor
Szkoły w porozumieniu z Radą Rodzicow;
7) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęc dydaktyczno- wychowawczych;
8) opiniowanie ustalonych przez Dyrektora podręcznikow i materiałow edukacyjnych
w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.
9. Ustala się, z8 e projekty dokumentow opracowane przez organy kierowania szkołą,
ktorych opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodzicow, powinny byc przekazane
przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich
rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektow moz8 e zaprosic
ekspertow spoza swego składu.
10. Rada Rodzicow moz8 e:
1) wnioskowac do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela
staz8 ysty;
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2) występowac do Dyrektora Szkoły, innych organow szkoły, organu sprawującego nadzor
pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkolnych;
3) delegowac swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko Dyrektora Szkoły;
4) delegowac swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
11. Rada Rodzicow przeprowadza wybory rodzicow, sposrod swego grona,
do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.
12. Rada Rodzicow uchwala regulamin swojej działalnosci, w ktorym okresla
w szczegolnosci:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegołowy tryb wyborow do rad oddziałowych i Rady Rodzicow;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodzicow.
13. Tryb wyboru członkow Rady:
1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodzicow w kaz8 dym roku szkolnym;
2) datę wyboru do Rady Rodzicow, Dyrektor podaje do wiadomosci rodzicow, nauczycieli
i uczniow nie pozniej niz8 na 10 dni przed terminem wyborow;
3) wybory do Rady Rodzicow przeprowadza się według następujących zasad:
a) wybory są powszechne, rowne, tajne i większosciowe,
b) w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia
szkoły,
c) do Rady Rodzicow wybiera po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
d) komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodzicow,
e) wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej
i organizację wyborow,
f) karty do głosowania na zebranie wyborcze rodzicow przygotowuje wychowawca klasy,
g) niezwłocznie po podliczeniu głosow, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborow,
h) członkami Rady Rodzicow zostają kandydaci ktorzy otrzymali największą liczbę
głosow,
i) organem odwoławczym na działalnosc komisji wyborczych jest Dyrektor Szkoły,
j) skargi i uwagi na działalnosc komisji wyborczych, wyborcy mogą składac do 3 dni
po dacie wyborow.
14. W celu wspierania działalnosci statutowej Szkoły, Rada Rodzicow moz8 e
gromadzic fundusze z dobrowolnych składek rodzicow oraz innych zrodeł. Zasady
wydatkowania funduszy Rady Rodzicow okresla regulamin.
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Rozdział 4
Samorząd Uczniowski
§ 59. Samorząd Uczniowski
1. W Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
w Krosnie działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. Organy Samorządu są jedynymi
reprezentantami ogołu uczniow.
3. Zasady wybierania i działania organow Samorządu okresla regulamin uchwalany
przez ogoł uczniow w głosowaniu rownym, tajnym i powszechnym.
4. Regulamin Samorządu nie moz8 e byc sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5. Samorząd moz8 e przedstawiac Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczegolnosci dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniow, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego trescią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępow w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji z8 ycia szkolnego, umoz8 liwiające zachowanie własciwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a moz8 liwoscią rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowan;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalnosci kulturalnej, oswiatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i moz8 liwosciami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
7) opiniowania organizacji szkoły, a szczegolnosci dni wolnych od zajęc.
6. Samorząd ma prawo składac zapytania w sprawie szkolnej kaz8 demu organowi
szkoły.
7. Podmiot, do ktorego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien
ustosunkowac się do tresci zapytania lub wniosku w ciągu najpozniej 14 dni. Sprawy pilne
wymagają odpowiedzi niezwłocznej.
8. Samorząd ma prawo opiniowac, na wniosek Dyrektora Szkoły — pracę nauczycieli
Szkoły, dla ktorych Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.
9. Uczniowie mają prawo odwołac organy Samorządu na wniosek podpisany przez
20% uczniow szkoły.
10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę:
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1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniow — wraz z propozycjami kandydatow
do objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi
Szkoły;
2) Dyrektor Szkoły moz8 e podjąc się mediacji w celu zaz8 egnania sporu wynikłego wsrod
uczniow; moz8 e to zadanie zlecic opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje
kierownicze w szkole;
3) jesli sporu nie udało się zaz8 egnac, ogłasza się wybory nowych organow Samorządu;
4) wybory winny się odbyc w ciągu dwoch tygodni od ich ogłoszenia;
5) regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organow Samorządu obowiązujące w Szkole
stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5
Zasady współpracy organów szkoły
§ 60.1. Wszystkie organy szkoły wspołpracują w duchu porozumienia i wzajemnego
szacunku, umoz8 liwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez kaz8 dy organ
w granicach swoich kompetencji.
2. Kaz8 dy organ szkoły planuje swoją działalnosc na rok szkolny. Plany działan powinny
byc uchwalone (sporządzone) do konca wrzesnia. Kopie dokumentow przekazywane
są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu kaz8 demu organowi
szkoły.
3. Kaz8 dy organ po analizie planow działania pozostałych organow, moz8 e włączyc się do
realizacji konkretnych zadan, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie
naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4. Organa szkoły mogą zapraszac na swoje planowane lub dorazne zebrania
przedstawicieli innych organow w celu wymiany poglądow i informacji.
5. Uchwały organow szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących oprocz uchwał personalnych podaje się do ogolnej wiadomosci w formie
pisemnych tekstow uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszen.
6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły
poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodzicow i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej,
a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg
i wnioskow.
8. Rodzice i nauczyciele wspołdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki
i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 60.ust. 1 Statutu Szkoły.
9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi
słuz8 bowej i zasad ujętych w § 62 niniejszego Statutu.
§ 61.1. Rodzice i nauczyciele wspołdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia
dzieci.
2. Rodzice wspołpracując ze Szkołą mają prawo do:
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1)znajomosci Statutu Szkoły, a wszczegolnosci do znajomosci celow i zadan szkoły, programu
wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
2)zgłaszania do
programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski
i propozycje przekazują za posrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady
Pedagogicznej;
3)wspołudziału w pracy wychowawczej;
4)znajomosci organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje
Dyrektor Szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej;
5)znajomosci przepisow dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz
przeprowadzania egzaminow. Przepisy te są omowione na pierwszym zebraniu rodzicow
i w przypadkach wymagających ich znajomosci;
6)uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępow w nauce
i przyczyn trudnosci (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebran rodzicow,
indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim okresleniu terminu i miejsca
spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);
7)uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek poradnia psychologicznopedagogiczna;
8)wyraz8 ania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi Szkoły, organowi
sprawującemu nadzor pedagogiczny za posrednictwem Rady Rodzicow.
3. Rodzice mają obowiązek:
1)zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
2)interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
3)zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce;
4)interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunkow, umoz8 liwiających
przygotowanie się do zajęc szkolnych;
5)przeglądanie zeszytow swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,
6)dbania o własciwy stroj i higienę osobistą swojego dziecka;
7)dbania, aby dziecko spoz8 yło posiłek w domu i w szkole;
8)interesowania się zdrowiem dziecka i wspołpracowania z pielęgniarką szkolną;
9)

wspołpracowania z nauczycielami w przezwycięz8 aniu trudnosci w nauce dziecka, trudnosci
wychowawczych i rozwijaniu zdolnosci;

10) pokrywania szkod umyslnie spowodowanych przez dziecko;
11) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem
zebran.

Rozdział 6
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły
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§62.1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodzicow:
1)prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji nalez8 y
do Dyrektora Szkoły;
2)przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznac się ze stanowiskiem
kaz8 dej ze stron, zachowując bezstronnosc w ocenie tych stanowisk;
3)Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek ktoregos z organow – strony sporu;
4)o

swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złoz8 enia informacji o sporze.

informuje

na

pismie

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w ktorych stroną jest Dyrektor,
powoływany jest zespoł mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym
przedstawicielu organow szkoły, z tym, z8 e Dyrektor Szkoły wyznacza swojego
przedstawiciela do pracy w zespole.
3. Zespoł mediacyjny w pierwszej kolejnosci powinien prowadzic postępowanie
mediacyjne, a w przypadku niemoz8 nosci rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze
głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąc rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako
rozwiązanie ostateczne. Kaz8 dej ze stron przysługuje wniesienie zaz8 alenia do organu
prowadzącego.
§ 63.Biez8 ącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach
lub decyzjach poszczegolnych organow szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.
§ 64. 1.Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące
stanowiska kierownicze:
1) Wicedyrektor ;
2) Głowny księgowy;
§ 65.Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 Dyrektor Szkoły opracowuje
szczegołowy przydział czynnosci, uprawnien i odpowiedzialnosci, zgodnie z potrzebami
i organizacją szkoły.

DZIAŁ V
Organizacja nauczania
Rozdział 1
Działalność dydaktyczno-wychowawcza
§ 66. 1. Podstawowymi formami działalnosci dydaktyczno–wychowawczej są:
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1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniow;
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
a) dydaktyczno –wyrownawcze,
b) zajęcia specjalistyczne dla uczniow wymagających szczegolnego wsparcia w rozwoju
lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniow niepełnosprawnych;
5)

zajęcia edukacyjne, o ktorych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust.
o ktorych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia stycznia
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci
przerywania ciąz8 y (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z pozn. zm.4)), organizowane w trybie okreslonym
w tych przepisach;

6) zajęcia edukacyjne, ktore organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę
i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodzicow;
7) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do ktorych zalicza się:
a)
zajęcia z języka obcego nowoz8 ytnego innego niz8 język obcy nowoz8 ytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęc edukacyjnych.
b) zajęcia, dla ktorych nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęc został włączony do szkolnego zestawu programow nauczania.
2. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są organizowane w systemie klasowo-lekcyjnym.
Jednostka lekcyjna trwa 45 minut oraz zajęcia praktyczne w Technikum i Branz8 owej Szkole I
stopnia trwają 45 minut, za wyjątkiem zajęc praktycznych u pracownikow młodocianych,
ktorych obowiązuje Kodeks Pracy.
2) w grupach tworzonych z poszczegolnych oddziałow, z zachowaniem zasad podziału
na grupy, opisanych w niniejszym Statucie;
3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniow z tego samego etapu
edukacyjnego: zajęcia z językow obcych, religii, etyki, zajęc praktycznych i zajęcia wf-u;
4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniow z roz8 nych poziomow edukacyjnych:
zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z wf-u;
5) w toku nauczania indywidualnego;
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
7) w formie zblokowanych zajęc dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze
wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia;
8) praktyczna nauka zawodu uczniow odbywa się w zakładach pracy na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Szkołą, a danym zakładem pracy.
3.
Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodzicow i Rady Pedagogicznej moz8 e
wzbogacic proces dydaktyczny o inne formy zajęc, niewymienione w ust.2.
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Rozdział 2
Zasady podziału na grupy i tworzenie struktur międzyoddziałowych
i międzyklasowych
§ 67. 1. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych
i międzyklasowych:
1) uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do Szkoły składają deklarację
wyboru poziomu nauczania języka nowoz8 ytnego na:
a) poziomie IV .0 –w zakresie podstawowym,
b) poziomie IV.1 – w zakresie rozszerzonym
2) w pierwszym tygodniu wrzesnia kaz8 dego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian
kompetencyjny z języka nowoz8 ytnego. Na podstawie jego wynikow dokonuje się tworzenia
grup międzyoddziałowych o okreslonym poziomie znajomosci języka;
2.
Na zajęciach edukacyjnych i z technologii informatycznej dokonuje się podziału
na grupy w oddziałach liczących 24 uczniow i więcej, z tym, z8 e liczba uczniow w grupie nie
moz8 e przekraczac liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej .
3.
Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z językow obcych, w grupach
o roz8 nym stopniu zaawansowania znajomosci języka, zajęcia prowadzone są w grupach
oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych do 24 uczniow. Jez8 eli w szkole
są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z językow obcych
oraz przedmiotow ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą byc
prowadzone w grupach międzyoddziałowych liczących nie mniej niz8 7 osob.
4.
Podczas zajęc edukacyjnych z edukacji dla bezpieczenstwa, obejmujących
prowadzenie cwiczen z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy
w oddziale liczącym więcej niz8 30 osob , na czas prowadzenia cwiczen.
5.
Oddziały liczące mniej niz8 30 osob mogą byc dzielone na grupy na czas cwiczen
z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.
6.
W oddziałach integracyjnych szkołach ogolnodostępnych, a takz8 e w szkołach
specjalnych, w oddziale specjalnym szkoły ogolnodostępnej, podczas cwiczen, o ktorych
mowa w ust. 7 dokonuje się podziału na grupy, z tym, z8 e grupa nie powinna liczyc mniej niz8
5 osob.
7.
Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących
do 26 uczniow. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
8.
Zajęcia wychowania fizycznego w mogą byc prowadzone łącznie dla dziewcząt
i chłopcow.
9.
Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogolnego, jez8 eli z programu
wynika koniecznosc prowadzenia cwiczen, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, chemia,
edukacja dla bezpieczenstwa ) dokonuje się podziału na grupy, jez8 eli oddział liczy 31 uczniow
i więcej.
10. Na zajęciach kształcenia zawodowego, dla ktorych z tresci programu nauczania
wynika koniecznosc prowadzenia cwiczen laboratoryjnych, dokonuje się podziału na grupy,
jez8 eli oddział liczy 31 uczniow i więcej.
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11. W szkole moz8 e byc utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniow,
w tym od 3 do 5 uczniow niepełnosprawnych.
12. Dyrektor Szkoły moz8 e podjąc decyzję o prowadzeniu zajęc dydaktycznowychowawczych o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

Rozdział 3
Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u
§ 68.1. Uczniom szkoły na z8 yczenie rodzicow (prawnych opiekunow) Szkoła organizuje
naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. ZQ yczenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wyraz8 ane w formie pisemnego oswiadczenia.
Składane jest ono u wychowawcy klasy, jednorazowo w toku kształcenia, do konca wrzesnia.
Oswiadczenie nie musi ponawiane w kolejnym roku szkolnym, moz8 e byc jednak zmienione.
3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej
niz8 7 uczniow z danego oddziały, zajęcia te mogą byc organizowane w formie zajęc
międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zas w przypadku, gdy w całej szkole liczba
chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niz8 7 osob, Dyrektor Szkoły przekazuje deklaracje
rodzicow do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki
w formie zajęc międzyszkolnych.
4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen
i na swiadectwie stanowi zaswiadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki
prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczen moz8 e uczestniczyc
w dwoch rodzajach zajęc.
6. Ocena z religii/ etyki wliczana jest do sredniej ocen ucznia.
7. Jez8 eli uczen nie uczęszcza na lekcje religii lub etyki, w dzienniku na połrocze
i na swiadectwie szkolnym wpisuje się „kreskę”.
8. W przypadkach, gdy uczen uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do sredniej ocen
wlicza się kaz8 dą z ocen.
9. Jez8 eli do szkoły uczęszczają wyznawcy innych religii lub związkow wyznaniowych,
a ich zajęcia odbywają się poza szkołą, mają oni prawo do wpisu oceny srodrocznej
i koncoworocznej (do dziennika i na swiadectwo), pod warunkiem dostarczenia stosownego
dokumentu w terminie na tydzien przed konferencją klasyfikacyjną.
10. Uczniowie, ktorzy nie uczestniczą w lekcji religii zobowiązani są w tym czasie
przebywac w bibliotece szkolnej, potwierdzając ten fakt wpisem do zeszytu frekwencji
uczniow nie uczestniczących w lekcjach religii (jez8 eli biblioteka szkolna jest nieczynna,
uczniowie zgłaszają się do Dyrektora lub nauczyciela religii i stosują się do ich zalecen).
11. Jesli religia odbywa się na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych ucznia,
to uczniowie, ktorzy nie wyrazili chęci uczestniczenia w tych zajęciach, mogą byc z nich
zwolnieni, pod warunkiem, z8 e rodzice ponoszą pełną odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo
ich dziecka (rodzice powinni złoz8 yc pisemną deklarację do nauczyciela wychowawcy).
§ 69.1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia
z zakresu wiedzy o z8 yciu seksualnym, o zasadach swiadomego i odpowiedzialnego
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rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w kaz8 dej
klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopcow i dziewcząt.
2. Uczen szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o ktorych mowa w ust.1, jez8 eli jego
rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw
wobec udziału ucznia w zajęciach.
3. Zajęcia, o ktorych mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu
na promocję ucznia do klasy programowo wyz8 szej ani na ukonczenie szkoły przez ucznia.

Rozdział 4
Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć
– wychowanie fizyczne, drugi język obcy
§ 70. 1.Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:
1. W uzasadnionych przypadkach uczen moz8 e byc zwolniony na czas okreslony z zajęc
wychowania fizycznego.
2. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnic ucznia z uczestnictwa w zajęciach
z wychowania fizycznego rodzice (prawni opiekunowie) poprzez pisemne zwolnienie.
Łączna długosc tego typu zwolnien nie powinna przekraczac dwoch tygodni
w połroczu.
3. Dłuz8 sze zwolnienie ucznia z zajęc wychowania fizycznego musi byc poparte
odpowiednim zaswiadczeniem wystawionym przez lekarza.
4. Zaswiadczenie lekarskie wskazujące na koniecznosc zwolnienia ucznia
z zajęc wychowania fizycznego na okres nie dłuz8 szy niz8 jeden miesiąc, nalez8 y
przekazac nauczycielowi wychowania fizycznego, ktory zobowiązany jest
przechowywac je do konca danego roku szkolnego.
5. Zaswiadczenie lekarskie wystawione na okres dłuz8 szy niz8 jeden miesiąc, jednak nie
obejmujące całego połrocza, nalez8 y złoz8 yc wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W
przypadku dostarczenia kolejnego (kolejnych zaswiadczen) Dyrektor Szkoły wydaje
decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęc wychowania fizycznego na podstawie tych
wszystkich zaswiadczen.
6. Zwolnienie moz8 e dotyczyc pierwszego lub drugiego połrocza lub całego roku
szkolnego, w zalez8 nosci od wskazan lekarza zawartych w zaswiadczeniu o
ograniczonych moz8 liwosciach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
7. O zwolnienie ucznia z zajęc wychowania fizycznego występują rodzice (prawni
opiekunowie). Składają podanie do Dyrektora Szkoły, do ktorego załączają
zaswiadczenie lekarskie.
8. Podanie nalez8 y przedłoz8 yc Dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaswiadczenia od
lekarza, jednak nie pozniej niz8 :
1) w przypadku zwolnienia dotyczącego pierwszego połrocza lub całego roku – do 30 wrzesnia,
2) w przypadku zwolnienia dotyczącego drugiego połrocza – do konca lutego.
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W przypadku zdarzen losowych i zaswiadczen lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego
rodzice (prawni opiekunowie) składają podania poza ustalonymi wyz8 ej terminami, jednak
niezwłocznie po uzyskaniu zaswiadczenia lekarskiego.
9.
Zaswiadczenia wystawiane przez
respektowane od daty wystawienia zaswiadczenia.

lekarza

ze

wsteczną

datą

będą

10.
Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie waz8 ne od daty jego złoz8 enia
w sekretariacie.
11.
Dyrektor wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęc w terminie do 7 dni
roboczych od daty wpływu podania.
12.
W przypadku decyzji odmownej rodzice (prawni opiekunowie) mogą się
odwołac za posrednictwem Dyrektora do Podkarpackiego Kuratora Oswiaty .
13.
O zwolnieniu ucznia z zajęc poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący
zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomosci potwierdzają
podpisem złoz8 onym na decyzji.
14.
Jez8 eli uczen uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego
nieobecnosci na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawą do
wystawienia oceny, to wowczas uczen podlega klasyfikacji z wychowania fizycznego.
15.
W przypadku zwolnienia ucznia z zajęc wychowania fizycznego przez całe
połrocze w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony/ zwolniona”
16.
Uczen zwolniony z zajęc wychowania fizycznego ma obowiązek byc obecnym
na tych zajęciach. W szczegolnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi
lekcjami w danym dniu, uczen moz8 e byc zwolniony z tego obowiązku na podstawie
pisemnego oswiadczenia rodzicow (prawnych opiekunow), ktorego tresc dotyczy przejęcia
przez nich pełnej odpowiedzialnosci za ucznia w trakcie trwania zajęc wychowania
fizycznego i po uzyskaniu zgody Dyrektora.
17.
Uczen zwalniany z zajęc do domu ma wpisywane w dzienniku nieobecnosci
usprawiedliwione.
18.
Zawarte w zaswiadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące
zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy cwiczen, nie są podstawą do zwolnienia ucznia
z zajęc wychowania fizycznego. Takie zaswiadczenie rodzic składa nauczycielowi
wychowania fizycznego, ktory zobowiązany jest uwzględnic zalecenia lekarza w pracy
z uczniem. Nie moz8 e to miec wpływu na ocenę ucznia.
19.
Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniow nauczyciel wychowania fizycznego
na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, a wychowawca klasy rodzicow (prawnych
opiekunow) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
§ 71.Dyrektor Szkoły na wniosek rodzicow 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 zwalania do konca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,
z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnosciami sprzęz8 onymi
lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowoz8 ytnego. W dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§72.Uczniowie ze sprzęz8 onymi niepełnosprawnosciami, posiadającymi orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, ktorzy z powodu swojej niepełnosprawnosci
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nie potrafią czytac lub pisac, mogą byc zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej
z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodzicow (prawnych opiekunow)
pozytywnie zaopiniowanych przez Dyrektora Szkoły.
§73. W szczegolnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemoz8 liwiających
przystąpienie do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek
Dyrektora Szkoły, moz8 e zwolnic ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.
Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)
ucznia.
§ 74. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzicow (prawnych opiekunow) ucznia, w drodze
decyzji administracyjnej moz8 e zezwolic, po spełnieniu wymaganych warunkow
na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
§ 75. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do internetu zabezpieczają dostęp uczniom do tresci,
ktore mogą stanowic zagroz8 enie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie
oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

Rozdział 5
Organizacja nauczania w szkołach dziennych
§ 76. Organizacja nauczania w szkołach dziennych.
1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym
powszednim dniu wrzesnia, a konczą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jez8 eli pierwszy
dzien wrzesnia wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliz8 szy
poniedziałek po dniu pierwszego wrzesnia.
2. Terminy rozpoczynania i konczenia zajęc dydaktyczno-wychowawczych, przerw
swiątecznych oraz ferii zimowych i letnich okreslają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.
3. Okresy, na ktore dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolny
System Oceniania.
4. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicow
i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i moz8 liwosci organizacyjne
szkoły moz8 e, w danym roku szkolnym, ustalic dodatkowe dni wolne od zajęc dydaktycznowychowawczych w wymiarze 10 dni w technikum i 6 dni w szkole branz8 owej.
5. Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 wrzesnia, informuje nauczycieli, uczniow
oraz ich rodzicow (prawnych opiekunow) o ustalonych w danym roku szkolnym
dodatkowych dniach wolnych od zajęc dydaktyczno-wychowawczych, o ktorych mowa
w ust. 4.
6. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, niezalez8 nie od dodatkowych dni
wolnych od zajęc dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, Dyrektor
Szkoły, po zasięgnięciu Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicow i Samorządu Uczniowskiego,
moz8 e, za zgodą organu prowadzącego, ustalic inne dodatkowe dni wolne od zajęc
dydaktyczno-wychowawczych.
7. W przypadku dni wolnych od zajęc, o ktorych mowa w ust.4 , Dyrektor Szkoły
wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
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8. W dniach wolnych od zajęc, o ktorych mowa w ust. 4 w szkole organizowane są
zajęcia opiekunczo-wychowawcze. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodzicow (prawnych
opiekunow) o moz8 liwosci udziału uczniow w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie
internetowej szkoły.
9. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, moz8 e zawiesic zajęcia na czas
oznaczony, jez8 eli:
1)temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwoch kolejnych dniach
poprzedzających zawieszenie zajęc wynosi -15°C lub jest niz8 sza;
2)wystąpiły na danym terenie zdarzenia, ktore mogą zagrozic zdrowiu uczniow. np. klęski
z8 ywiołowe, zagroz8 enia epidemiologiczne, zagroz8 enia atakami terrorystycznymi i inne.
10. Zajęcia, o ktorych mowa w ust. 9 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez
dyrektora terminie.
11. Szczegołową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
okresla arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych
planow nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu
przez organ prowadzący szkołę.
12. Dyrektor Szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola,
zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe w terminie
do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę.
13. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczegolnosci:
1)liczbę oddziałow poszczegolnych klas;
2)liczbę uczniow w poszczegolnych oddziałach;
3)liczbę pracownikow ogołem;
4)liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzi zajęc
prowadzonych przez poszczegolnych nauczycieli;
5)liczbę pracownikow administracji i obsługi oraz etatow przeliczeniowych;
6)ogolna liczbę godzin zajęc edukacyjnych lub godzin finansowanych ze srodkow
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęc realizowanych
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
14. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęc
okreslający organizację zajęc edukacyjnych.
15. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
16. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotow
obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu
programow dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do uz8 ytku szkolnego.
17. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych
warunkow nauki i bezpieczenstwa z uwzględnieniem zasad okreslonych w rozporządzeniu
w sprawie ramowych planow nauczania.
18. Liczebnosc uczniow w klasach I okresla organ prowadzący.
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19. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisow dotyczących liczby
uczniow odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony
z uwzględnieniem tych przepisow.
20. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzien nauki.
21. Przerwy lekcyjne trwają 5 i 10 minut, oraz jedna 15 .

Rozdział 6
Organizacja Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
§ 77. Organizacja Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.
1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany dalej „kursem”, jest jedną z podstawowych
form działalnosci dydaktyczno-wychowawczej Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
w Krosnie. Jest to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, ktorej ukonczenie umoz8 liwia
przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kwalifikacji, ktorej kurs
dotyczy na warunkach i w sposob okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 22
ust. 2 pkt 4 u.o.s.o.
2. Kurs prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę
programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.
3. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.
4. W Technikum Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie prowadzone
są kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zgodnym z kierunkami kształcenia.
5. Organizację kursu opiniuje Rada Pedagogiczna Szkoły.
6. Informację o kursie podaje do wiadomosci publicznej Dyrektor Szkoły w trybie
udzielania informacji publicznej poprzez komunikator BIP. Informacja zawiera:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodow szkolnictwa zawodowego;
nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach;
zasady rekrutacji;
czas trwania kształcenia;
wymiar godzin kształcenia;
planowaną liczbę słuchaczy.
7. Informacja, o ktorej mowa w ust. 7, dotycząca organizacji kursow w kolejnym roku
szkolnym, publikowana jest w terminie do 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego,
po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego szkoły.
8. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy.
W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs moz8 e byc uruchomiony,
gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.
9. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy moz8 e byc zorganizowany w formie stacjonarnej
lub zaocznej.
10. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą byc organizowane w dowolnych terminach
w trakcie roku szkolnego.
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11. Liczba godzin kształcenia zawodowego na kursie w formie stacjonarnej nie moz8 e
byc mniejsza niz8 liczba godzin kształcenia zawodowego, okreslona w podstawie
programowej kształcenia zawodowego dla danej kwalifikacji.
12. Liczba godzin kształcenia na kursie prowadzonym w formie zaocznej nie moz8 e
byc mniejsza niz8 65 % minimalnej liczby godzin podanej w ust. 3.
13. Organizator kursu dopuszcza prowadzenie zajęc dydaktycznych w wymiarze nie
więcej niz8 20 % ogolnej liczby godzin w formie kształcenia na odległosc, z zachowaniem
wymogow prawnych, okreslonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 16 pazdziernika 2012 roku
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1152). Moz8 liwosc kształcenia na odległosc nie dotyczy zajęc
laboratoryjnych i zajęc praktycznych.
14. Zajęcia na kursie zorganizowanym w formie stacjonarnej prowadzone odbywają
się w terminach ustalonych z uczestnikami kursow:
15. Zajęcia praktyczne i laboratoryjne ujęte w programie nauczania realizuje się
w formie stacjonarnej, niezalez8 nie od formy organizacyjnej kursu, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 70 ust. 4 u.o.s.o.
16. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
17. Zajęcia praktyczne i laboratoryjne organizowane są w blokach 5 – godzinnych.
18. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach Zespołu Szkoł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie;
19. Teoretyczne zajęcia zawodowe odbywają się w salach dydaktycznych Zespołu
Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie;
20. Harmonogram zajęc oraz plan zajęc opracowuje Dyrektor Szkoły na co najmniej
1 miesiąc przed data rozpoczęcia kursu. Słuchacze zostają zapoznani z powyz8 szymi
dokumentami drogą elektroniczną. Dokumenty powyz8 sze umieszcza się w formie ogłoszenia
w holu szkolnym.
21. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzone jest na
podstawie programu nauczania, dopuszczonego do uz8 ytku przez Dyrektora Szkoły
i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. Program nauczania zawiera:
1) nazwę o formę kształcenia;
2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposob jego organizacji;
3) wymagania wstępne dla uczestnikow, ktore uwzględniają szczegolne uwarunkowania lub
ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, okreslone w przepisach
w sprawie klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego;
4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem moz8 liwosci indywidualizacji
pracy słuchaczy, w zalez8 nosci od ich moz8 liwosci i potrzeb;
5) plan nauczania okreslający nazwę zajęc oraz ich wymiar;
6) opis efektow kształcenia;
7) wykaz literatury oraz niezbędnych srodkow i materiałow dydaktycznych;
8) sposob i formę zaliczenia.
22. Dyrektor Szkoły wyznacza opiekuna kursu. Do jego obowiązkow nalez8 y:
1) załoz8 enie dziennika zajęc oraz dokonanie nalez8 nych do niego wpisow;
2) nadzor nad prawidłowoscią dokumentowania procesu kształcenia przez nauczycieli
prowadzących zajęcia na kursie;
3) zapoznanie słuchaczy z przepisami p/poz8 i bhp obowiązującymi na terenie placowki;
4) zapoznanie słuchaczy z wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami zaliczenia kursu;
5) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyroz8 nienia słuchaczy;
6) wnioskowanie skresleniu z listy słuchaczy;
7) przygotowanie zaswiadczen o ukonczeniu kursu oraz dokonanie ich rejestracji
w Rejestrze zaswiadczen;
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8) biez8 ące rozwiązywania problemow organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych;
9) składanie sprawozdan na Radzie Pedagogicznej o przebiegu kształcenia, zdawalnosci na
egzaminach potwierdzających kwalifikację zawodową.
23. Dyrektor Szkoły informuje okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu
kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia
tego kształcenia. Informacja zawiera:
1) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodow szkolnictwa zawodowego,
oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia
w zawodach, w zakresie ktorej jest prowadzone kształcenie;
3) termin rozpoczęcia i zakonczenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
4) wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i nazwisko, datę
i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, ktory nie
posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego toz8 samosc.
24. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym
posiadająca:
1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny rownorzędny;
2)

swiadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny
rownorzędny;

3) swiadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski;
4) swiadectwo ukonczenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
5) swiadectwo ukonczenia liceum profilowanego;
6) swiadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie;
7) zaswiadczenie o ukonczeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest zwalniana, na swoj
wniosek złoz8 ony do Dyrektora Szkoły w ktorej jest zorganizowany kurs
z zajęc dotyczących odpowiednio tresci kształcenia lub efektow kształcenia zrealizowanych
w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposob organizacji kształcenia
na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umoz8 liwia takie zwolnienie.
25. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym
posiadająca zaswiadczenie o ukonczeniu kursu umiejętnosci zawodowych, jest zwalniana, na
swoj wniosek złoz8 ony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęc
dotyczących efektow kształcenia zrealizowanych na tym kursie umiejętnosci zawodowych.
26. Podanie o zwolnieniach składa się w sekretariacie szkoły przed rozpoczęciem
zajęc dydaktycznych.

Rozdział 7
Szczegółowa organizacja praktyk zawodowych
§ 78. Organizacja praktyk zawodowych i zajęć praktycznych
1. Praktyczna nauka zawodu jest częscią kształcenia i wychowania, ktora polega
na przygotowaniu uczniow do własciwego działania w procesie produkcji lub usług
w zawodach okreslonych w klasyfikacji zawodow. Jest obowiązkowa dla uczniow.
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2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęc praktycznych
dla uczniow, ktore mogą odbywac się u pracodawcow, na zasadach dualnego systemu
kształcenia.
3. Zajęcia praktyczne organizowane są dla uczniow w celu opanowania przez nich
umiejętnosci zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku
zajęc praktycznych odbywanych u pracodawcow na zasadach dualnego systemu kształcenia –
rowniez8 w celu zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętnosci zawodowych
w rzeczywistych warunkach pracy.
4. Zakres wiadomosci i umiejętnosci nabytych przez uczniow na zajęciach
praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęc okresla plan i program nauczania dla danego
zawodu.
5. Praktyki zawodowe mogą byc organizowane u pracodawcow.
6. Praktyki zawodowe mogą byc organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym
rowniez8 w okresie ferii letnich. W przypadku organizowania praktyk w okresie ferii letnich
odpowiedniemu skroceniu ulega czas trwania zajęc dydaktyczno-wychowawczych
dla uczniow odbywających praktyki.
7. Praktyka zawodowa jest organizowana przez szkołę poprzez umowę zawieraną
pomiędzy Szkołą a pracodawcą.
8. Wszystkie formy praktycznej nauki zawodu organizowane są w czasie całego roku
szkolnego, w tym rowniez8 w okresie ferii letnich.
9.
Dobowy wymiar godzin zajęc praktycznej nauki zawodu uczniow w wieku
do 16 lat nie moz8 e przekroczyc 6 godzin, a powyz8 ej 16 lat – 8 godzin.
10. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moz8 liwosc przedłuz8 enia
dobowego wymiaru dla uczniow w wieku powyz8 ej 18 lat, nie dłuz8 ej jednak niz8 12 godzin przy
zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęc edukacyjnych, okreslonych w ramowym
planie nauczania.
11. Zakład pracy przyjmujący praktykantow zobowiązany jest do zapewnienia
warunkow do realizacji praktyki. Warunki te powinny uwzględniac przede wszystkim:
1) odpowiednią do potrzeb programowych wewnętrzną strukturę organizacyjną;
2) zgodnosc kierunku produkcji z kierunkiem kształcenia;
3) odpowiednie do technologicznych potrzeb produkcji wyposaz8 enia w nowoczesne maszyny
i urządzenia;
4) dobrą organizację pracy;
5) moz8 liwosc wdraz8 ania postępu naukowo-technicznego i ekonomicznego;
6) odpowiednie warunki socjalno-bytowe.
12.

Szkoła kierująca uczniow na praktykę:

1) nadzoruje realizację programu praktyki;
2) wspołpracuje z podmiotem przyjmującym uczniow na praktykę;
3) zapewnia ubezpieczenie uczniow od następstw nieszczęsliwych wypadkow;
4) nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne w danej klasie opracowuje tematykę praktyk
i moz8 e prowadzic jej obserwacje;
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5) przed odejsciem na praktykę kierownik szkolenia praktycznego organizuje odprawę
szkoleniową z uczniami poswięconą omowieniu warunkow praktyki. Obecnosc uczniow
na odprawie jest obowiązkowa.
6) po zakonczeniu praktyki zawodowej zakład potwierdza jej odbywanie w prowadzonej przez
ucznia dokumentacji, w ktorej zamieszcza rowniez8 ocenę wynikow uzyskanych przez
praktykanta.
§ 79. 1. Młodziez8 realizująca praktykę zawodową ma prawo do:
1) korzystania z urządzen, sprzętu, narzędzi, materiałow i dokumentacji technicznej,
niezbędnej na stanowisku pracy;
2) otrzymania odziez8 y i obuwia roboczego, srodkow ochrony indywidualnej oraz srodkow
higieny osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) dostępu do urządzen higieniczno–sanitarnych oraz pomieszczen socjalno–bytowych;
4) przerwy na posiłek;
5) nieodpłatnego korzystania z posiłkow profilaktycznych i napojow zgodnie
z obowiązującymi przepisami i moz8 liwosciami pracodawcy;
6) korzystania ze stołowek lub barow działających na terenie firmy;
7) korzystania z opieki lekarskiej i usług zakładowej słuz8 by zdrowia, jez8 eli firma taką
opiekę zapewnia;
8) nagrod w roz8 nej formie (jez8 eli przepisy pracodawcy na to pozwalają);
9) konsultacji z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego lub wyznaczonym nauczycielem;
10) korzystania z pomocy dydaktycznych (naukowych) zgromadzonych w pracowniach
przedmiotowych w obecnosci opiekuna pracowni;
11) zgłaszania Kierownikowi Szkolenia Praktycznego wszystkich pozytywnych
i negatywnych uwag o organizacji i przebiegu zajęc praktycznych i praktyk u podmiotow
przyjmujących na praktyczną naukę zawodu;
12) zgłaszania swoich propozycji co do sposobu i programu realizacji praktycznej nauki
zawodu;
13) zgłaszania uwag dotyczących realizacji programow praktyk nauczycielom przedmiotow
zawodowych i Kierownikowi Szkolenia Praktycznego;
14) wzbogacania pracowni przedmiotow zawodowych w pomoce dydaktyczne wykonane
przez siebie lub otrzymane od pracodawcow;
15) otrzymywania pochwał i nagrod w roz8 nej formie i postaci przewidzianych w Statucie.
§ 80. Młodziez8 realizująca praktyczną naukę zawodu ma obowiązek:
1) przestrzegac przepisow zawartych w statucie i regulaminie podmiotow przyjmujących
na praktyczną naukę zawodu i zajęcia praktyczne;
2) dochowac tajemnicy słuz8 bowej;
3) przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwpoz8 arowych;
4) zawiadamiac niezwłocznie o zagroz8 eniach poz8 arowych oraz wypadkach przy pracy
instruktora, opiekuna, personel lub kierownictwo firmy;
5) przeprowadzac bezpłatne badania lekarskie, zgodnie z przepisami, a takz8 e posiadac
pracownicze ksiąz8 eczki zdrowia;
6) nosic odziez8 roboczą lub reprezentującą firmę, jez8 eli wymagają tego obowiązujące przepisy
lub statut oraz regulamin przedsiębiorstwa;
7) dbac o czystosc osobistą i miejsca pracy;
8) zachowywac się w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi normami wspołz8 ycia
społecznego;
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9) młodziez8 w miejscu praktycznej nauki zawodu nie ma prawa palic papierosow, zaz8 ywac
narkotykow oraz spoz8 ywac alkoholu;
10) młodziez8 ma obowiązek godnego reprezentowania Szkoły.
§ 81. Organizacja, przebieg i ocenianie praktycznej nauki zawodu.
1) w Szkole funkcję Kierownika Szkolenia Praktycznego sprawuje Wicedyrektor;
2) dla zapewnienia prawidłowego przebiegu praktycznej nauki zawodu Kierownik
Szkolenia Praktycznego wspołpracuje z przedstawicielami zakładow pracy, Radą Rodzicow,
Samorządem Uczniowskim, rzecznikiem praw ucznia, wychowawcami, nauczycielami
przedmiotow zawodowych, pedagogiem i psychologiem szkolnym;
3) młodziez8 oraz ich rodzice informowani są o koniecznosci realizacji praktycznej nauki
zawodu (w roz8 nych formach) z okreslonym wyprzedzeniem czasowym w zalez8 nosci od formy
organizacji praktyk zawodowych;
4) młodziez8 i rodzice mają scisle okreslony termin, do ktorego zgłaszają propozycje miejsc
odbywania praktyki (przekroczenie w/w terminu spowoduje nieuwzględnienie propozycji);
5) w pierwszej kolejnosci Szkoła kieruje do firm, z ktorymi wspołpracuje od lat lub
z ktorymi nawiązała wspołpracę, a po wyczerpaniu w/w moz8 liwosci wykorzystuje propozycje
uczniow oraz ich rodzicow;
6) uczniowie prowadzą okresloną przepisami dokumentację zajęc praktycznych ktora jest
kontrolowana przez Szkołę oraz zakład szkolący;
7) przebieg praktyki oraz zachowanie uczniow jest oceniane w formie oceny otrzymanej
na pismie od pracodawcow dwa razy w roku za I i II połrocze;
8) ocenę klasyfikacyjną z praktyki zawodowej ustala pracodawca u ktorego uczen odbywa
praktykę zawodową;
9) uczniowie i pracownicy młodociani są zobowiązani do prowadzenia dzienniczka zajęc
praktycznych opracowanego przez Szkołę;
10) kaz8 dy dzien nieobecnosci na praktyce zawodowej uczen powinien usprawiedliwic
przedkładając odpowiedni dokument (zwolnienie od lekarza bądz opiekunow). Niezaliczone
tematy zajęc nalez8 y zrealizowac w terminie uzgodnionym z opiekunem praktyk, nie pozniej
jednak niz8 do konca danego okresu.
11) wychowawcy klas obowiązani są wpisac oceny z praktyki do dokumentacji
pedagogicznej i na swiadectwo szkolne. Zaswiadczenia z oceną z praktyki przechowywane są
w Szkole do dnia ukonczenia przez ucznia Szkoły;
12) praktyka w firmach przebiega zgodnie z przepisami pod opieką wyznaczonych osob;
13) szkoła informuje poprzez Kierownika Szkolenia Praktycznego o uchybieniach
w realizacji programu praktyk kierownictwo firmy, ewentualnie organ prowadzący
i nadzorujący;
14) młodziez8 nie ma prawa sama zmienic miejsca praktycznej nauki zawodu ani klasy bez
porozumienia z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego;
15) w przypadku naruszenia dyscypliny pracy, powodującej przerwanie praktyki
realizowanej na podstawie umowy między Szkołą a pracodawcą, Szkoła nie gwarantuje nowego
miejsca odbywania praktyki zawodowej. Uczen natychmiast zobowiązany jest znalezc
we własnym zakresie nowe miejsce odbywania praktyki pod rygorem skreslenia z listy uczniow;
16) uczniowie mają obowiązek zgłaszania wszystkich uwag związanych z przebiegiem
i organizacją praktyki zawodowej:
a) opiekunom praktyk,
b) nauczycielom/instruktorom praktycznej nauki zawodu,
c) włascicielom firm,
d) Kierownikowi Szkolenia Praktycznego,

70

e) wychowawcom,
f) pedagogowi szkolnemu,
17) za nieprzestrzeganie przepisow odnoszących się do zajęc w ramach praktyki zawodowej
zawartych w statucie młodziez8 ponosi kary przewidziane w Statucie.

Rozdział 8
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
§ 82. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
1. Szkoła wspołpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie realizacji
zadan dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych.
2.

Wspołpraca szkoły z poradnią polega na:

1) opiniowaniu przez Radę Pedagogiczną wniosku do poradni psychologiczno–pedagogicznej
o zdiagnozowanie przyczyn trudnosci w nauce;
2) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moz8 liwosci
psychofizycznych dzieci i młodziez8 y;
3) uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawcow i specjalistow pracujących z uczniem
zalecen poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach;
4) pomocy poradni w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programow edukacyjno-terapeutycznych;
5) realizowaniu przez poradnię zadan profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemow
dydaktycznych i wychowawczych.

Rozdział 9
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki
§ 83. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalnosci wychowawczej
i opiekunczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2.

W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:

1) dziennik lekcyjny;
2) dziennik Kursu Kwalifikacyjnego Zawodowego;
3) dziennik elektroniczny.
3.
Dziennik lekcyjny klasy zakłada się dla kaz8 dego oddziału. Za jego prowadzenie
odpowiada wychowawca klasy. W dzienniku klasowym mają prawo dokonywac wpisu
nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach.
4.

Dziennik lekcyjny przetrzymywany jest w pokoju nauczycielskim.

5.

Dziennik lekcyjny podlega archiwizacji wg zasad dla grupy B – 5.

6.

Dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawiera:
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1)stronę tytułową;
2)nazwę realizowanych zajęc;
3)informacje o uczniach: nazwisko i imię, data urodzenia/wiek, klasa, dane kontaktowe
do rodzicow (prawnych opiekunow), podstawa objęcia ucznia pomocą pp, uwagi;
4)karty pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczegolnych zajęc w ramach pp,
5)wykaz uczęszczania uczniow na zajęcia;
6)wykaz tematow zajęc poszczegolnych zajęc, data oraz podpis nauczyciela potwierdzający ich
przeprowadzenie oraz frekwencja uczniow na poszczegolnych zajęciach, uwagi o pracy
dziecka i wspołpracy z rodziną;
7)realizacja zajęc: wykaz uczniow wchodzących w skład grupy wraz z podaniem symbolu
oddziału macierzystego;
8)obserwacje;
9)ocena efektywnosci prowadzonych zajęc w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
imię i nazwisko dziecka, klasa, wiek, rok szkony, wnioski i zalecenia do dalszej pracy, podpis
prowadzącego.
7.

Dziennik zajęc na Kwalifikacyjnym Kusie Zawodowym zawiera:

1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursow zawodowych;
2) liczbę godzin zajęc;
3) tematy zajęc;
4) wykaz obecnosci słuchaczy.
8.
W szkole, za posrednictwem Wolters Kluwer, funkcjonuje elektroniczny dziennik.
Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną,
wspołpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa
podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej
i obsługującej system dziennika elektronicznego.
9.
Za niezawodnosc działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych
na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczenstwa, odpowiada firma nadzorująca pracę
dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, ktorzy mają bezposredni dostęp do edycji
i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegołową
odpowiedzialnosc obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy
obowiązującego w Polsce prawa.

DZIAŁ VI
Organizacja wychowania i opieki
Rozdział 1
Działalność dydaktyczno-wychowawcza
§ 84. Szkolny system wychowania.
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1. Na początku kaz8 dego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza
szczegołowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych
potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczo-profilaktycznego.
2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez Dyrektora oraz pozostałych
pracownikow Szkoły. Program Wychowawczo-profilaktyczny Szkoły jest całosciowy
i obejmuje rozwoj ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym
i zdrowotnym.
3. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działan wychowawczych Szkoły jest
zgodne wspołdziałanie uczniow, rodzicow i nauczycieli.
4. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym srodowisku szkolnym
mają na celu przygotowac ucznia do:
1) pracy nad sobą;
2) bycia uz8 ytecznym członkiem społeczenstwa;
3) bycia osobą wyroz8 niającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialnosc, samodzielnosc, odwaga,
kultura osobista, uczciwosc, dobroc, patriotyzm, pracowitosc, poszanowanie godnosci
i innych, wraz8 liwosc na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
4) rozwoju samorządnosci;
5) dbałosci o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i srodowiska;
6) budowania poczucia przynalez8 nosci i więzi ze Szkołą;
7) tworzenia srodowiska szkolnego, w ktorym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry
akceptowane i respektowane przez wszystkich członkow społecznosci szkolnej.
5. Uczen jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje
się następujące postawy będące kanonem zachowan ucznia. Uczen:
1) zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3) umie prawidłowo funkcjonowac w rodzinie, klasie, społecznosci szkolnej, lokalnej,
demokratycznym panstwie oraz swiecie;
4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem
społeczenstwa, Polakiem i Europejczykiem;
5) posiada wiedzę i umiejętnosci potrzebne dla samodzielnego poszukiwania waz8 nych dla
siebie wartosci, okreslania celow i dokonywania wyborow;
6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
7) zna, rozumie i realizuje w z8 yciu:
a) zasady kultury bycia,
b) zasady skutecznego komunikowania się,
c) zasady bezpieczenstwa oraz higieny z8 ycia i pracy,
d) akceptowany społecznie system wartosci,
8) chce i umie dąz8 yc do realizacji własnych zamierzen;
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9) umie diagnozowac zagroz8 enia w realizacji celow z8 yciowych;
10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
6. W oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły zespoły wychowawcow
(wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny.
Program Wychowawczy w klasie powinien uwzględniac następujące zagadnienia:
1) poznanie ucznia, jego potrzeb i moz8 liwosci;
2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
3) wdraz8 anie uczniow do pracy nad własnym rozwojem;
4) pomoc w tworzeniu systemu wartosci;
5) strategie działan, ktorych celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
a) adaptacja,
b) integracja,
c) przydział rol w klasie,
d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,
e) okreslenie praw i obowiązkow w klasie, szkole,
6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
a) wspolne uroczystosci klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
c)

kierowanie zespołem klasowym na zasadzie
w podejmowaniu decyzji rodzicow i uczniow,

włączania

do

udziału

d) wspolne narady wychowawcze,
e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowan klasy,
f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i srodowiska,
g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;
7) strategie działan, ktorych celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;
8) promowanie wartosci kulturalnych, obyczajowych, srodowiskowych i związanych
z ochroną zdrowia;
9) preorientacja zawodowa.

Rozdział 2
Wolontariat w szkole
§ 85.1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariusza. Szkolny Klub Wolontariusza
wspołpracuje z Krosnienskim Centrum Wolontariatu i innymi organizacjami.
2. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizowac i swiadczyc pomoc
najbardziej potrzebującym, reagowac czynnie na potrzeby srodowiska, inicjowac działania

74

w srodowisku szkolnym i lokalnym, wspomagac roz8 nego typu inicjatywy charytatywne
i kulturalne.
3. Członkiem Klubu moz8 e byc kaz8 dy uczen, ktory ukonczył 13 lat i przedłoz8 ył pisemną
zgodę rodzica (opiekuna ustawowego) na działalnosc w Klubie. Do Klubu mogą byc wpisani
uczniowie przed ukonczeniem 13 roku z8 ycia, za zgodą rodzicow(ustawowych opiekunow),
ktorzy mogą prowadzic działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela –
koordynatora lub pełnoletniego opiekuna za zgodą rodzica.
4. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariusza:
1)zapoznawanie uczniow z ideą wolontariatu;
2)angaz8 owanie uczniow w swiadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
3)promowanie wsrod dzieci i młodziez8 y postaw: wraz8 liwosci na potrzeby innych, empatii,
z8 yczliwosci, otwartosci i bezinteresownosci w podejmowanych działaniach;
4)organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy kolez8 enskiej, społecznej, kulturalnej
na terenie szkoły i w srodowisku rodzinnym oraz lokalnym;
5) tworzenie przestrzeni dla słuz8 by wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych
sposobow pomocy i tworzenie zespołow wolontariuszy do ich realizacji;
6)posredniczenie we włączaniu dzieci i młodziez8 y do działan o charakterze wolontarystycznym
w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych
w srodowisku lokalnym, akcjach ogolnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
7)wpieranie ciekawych inicjatyw młodziez8 y szkolnej;
8)promowanie idei wolontariatu;
9)prowadzenie warsztatow, szkolen i cyklicznych spotkan wolontariuszy i chętnych
do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
10)angaz8 owanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze
charytatywnym.
5. Wolontariusze:
1)wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
2)wolontariuszem moz8 e byc kaz8 dy uczen, ktory na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc,
tam, gdzie jest ona potrzebna;
3)warunkiem wstąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariusza jest złoz8 enie w formie pisemnej
deklaracji, do ktorej obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodzicow (prawnych
opiekunow);
4)po wstąpieniu do Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestnik podpisuje zobowiązanie
przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole;
5)członkowie klubu mogą podejmowac pracę wolontarystyczną w wymiarze, ktory nie utrudni
im nauki i pozwoli wywiązywac się z obowiązkow domowych;
6)członek Klubu kieruje się bezinteresownoscią, z8 yczliwoscią, chęcią niesienia pomocy, troską
o innych;
7)członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązan;
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8)członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a takz8 e w spotkaniach i warsztatach
dla wolontariuszy;
9)kaz8 dy członek Klubu stara się aktywnie włączyc w działalnosc Klubu oraz wykorzystując
swoje zdolnosci i doswiadczenie zgłaszac własne propozycje i inicjatywy;
10)kaz8 dy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promowac ideę wolontariatu, godnie
reprezentowac swoją szkołę oraz byc przykładem dla innych;
11)kaz8 dy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegac zasad zawartych w Kodeksie Etycznym
oraz Regulaminie Klubu;
12)wolontariusz moz8 e zostac skreslony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu
Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skresleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu
Wolontariusza.
§ 86. 1. Klubem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, ktory zgłosił akces
do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację Dyrektora Szkoły;
2. Opiekun Klubu ma prawo angaz8 owac do koordynowania lub sprawowania opieki
w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracownikow pedagogicznych
lub deklarujących pomoc – niepełnoletnich osob za zgodą rodzicow;
§ 87. Formydziałalnosci klubu:
1)działania na rzecz srodowiska szkolnego;
2)działania na rzecz srodowiska lokalnego;
3)udział w akcjach ogolnopolskich za zgodą Dyrektora Szkoły.
2. Na kaz8 dy rok szkolny koordynator Klubu wspolnie z członkami opracowuje plan
pracy.
3. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalnosc klubu podawane są do
publicznej wiadomosci w zakładce na stronie http://www.zsp2krosno.pl/
§ 88. Regulacje swiadczen wolontariuszy i zasady ich bezpieczenstwa:
1)wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciąz8 ących
obowiązkach, a takz8 e o ryzyku dla zdrowia i bezpieczenstwa związanym z wykonywanymi
swiadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagroz8 eniami;
2)korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania
przez niego swiadczen, w tym – w zalez8 nosci od rodzaju swiadczen i zagroz8 en związanych
z ich wykonywaniem – odpowiednie srodki ochrony indywidualnej. W przypadku
swiadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąz8 y na Dyrektorze Szkoły,
a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialnosc ponosi
opiekun prowadzący uczniow na działania;
3)w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działan poza godzinami szkolnymi, bez
uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi
odpowiedzialnosci.
§ 89. 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreslający uznanie dla
jego działalnosci;
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2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangaz8 owanie ucznia w działalnosc
wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie
z zasadami opisanymi w dziale XII statutu szkoły;
3. Formy nagradzania:
1)pochwała Dyrektora na szkolnym apelu;
2)przyznanie dyplomu;
3)wyraz8 enie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
4)pisemne podziękowanie do rodzicow;
5)wpisanie informacji o działalnosci społecznej w ramach wolontariatu na swiadectwie
ukonczenia szkoły. Wpis na swiadectwie uzyskuje uczen, ktory przez trzy lata nauki brał
udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w kaz8 dym roku
szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.
§ 90. 1. Szczegołową organizacje wolontariatu w szkole okresla regulamin wolontariatu.
2. W szkole uroczyscie obchodzony jest w dniu 5 grudnia kaz8 dego roku szkolnego
SP wiatowy Dzien Wolontariusza.
3. W budz8 ecie szkoły zabezpiecza się srodki na działalnosc Szkolnego Klubu
Wolontariusza.
§ 91.1. W szkole funkcjonuje rowniez8 Szkolny Wolontariat Misyjny.
2. Szkolny Wolontariat Misyjny jest wspolnotą skierowaną do ludzi młodych, otwartą
na wszystkich, ktorzy bezpłatnie i dobrowolnie chcą pomagac innym poprzez roz8 nego typu
inicjatywy charytatywne związane z realizacją Projektow i Akcji Misyjnych.
3. Zgodnie z załoz8 eniami Formacji Misyjnej Zgromadzenia Siostr Klawerianek
w Krosnie powołanie Szkolnego Wolontariatu Misyjnego – Grupy „RAFIKI” ma na celu
angaz8 owanie młodziez8 y w niesienie pomocy potrzebującym w krajach misyjnych.
4. Grupą Szkolnego Wolontariatu Misyjnego opiekuje się nauczyciel – koordynator,
ktory zgłosił chęc opieki nad grupą i uzyskał akceptację Siostry Przełoz8 onej Zgromadzenia
Siostr Klawerianek w Krosnie i Dyrektora Szkoły.
5. Cele Szkolnego Wolontariatu Misyjnego:
1) rozbudzenie w młodziez8 y wraz8 liwosci misyjnej;
2) pogłębienie wiedzy o misyjnym charakterze Koscioła;
3) zaktywizowanie do działania na rzecz drugiego człowieka – m.in. Adopcja Serca;
4) kształtowanie trwałej postawy otwartosci na potrzeby Koscioła misyjnego;
5) rozwijanie wraz8 liwosci, uczuciowosci i otwartosci na potrzeby krajow misyjnych;
6) wyrabianie postawy gotowosci, czynnej miłosci i pomocy innym, będącym w potrzebie;
7) poznawanie z8 ycia mieszkancow krajow misyjnych, pracy i problemow misjonarzy z8 yjących
na roz8 nych kontynentach;
8) kształtowanie systematycznej postawy ofiarnosci zarowno duchowej, jak i materialnej dla
Koscioła w krajach misyjnych;
9) prowadzenie bezposredniej korespondencji z misjonarzami;
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10) organizowanie akcji charytatywnych, z ktorych dochod zostanie przeznaczony na potrzeby
misyjne.
6.Szczegołową organizację Szkolnego Wolontariatu Misyjnego w szkole okresla regulamin
wolontariatu.

Rozdział 3
Współpraca z rodzicami
§ 92.Współpraca z rodzicami.
1. Szkoła traktuje rodzicow jako pełnoprawnych partnerow w procesie edukacyjnym,
wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodzicow.
2. Aktywizowanie rodzicow i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadan szkoły
realizowane jest poprzez:
1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadan opiekunczych i wychowawczych
przez:
a) organizowanie treningow i warsztatow rozwijających umiejętnosci rodzicielskie,
b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudnosci związanych
z wychowaniem dziecka;
2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniow poprzez:
a) organizowanie spotkan grupowych i indywidualnych z rodzicami,
b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, biuletyn
szkolny, stronę internetową, inne materiały informacyjne,
3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętnosci i pomysłow na pomoc dzieciom w nauce przez:
a) zadawanie interaktywnych zadan domowych,
b) edukację na temat procesow poznawczych dzieci, instruktaz8 pomagania dziecku
w nauce;
4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodzicow w realizacji zadan szkoły przez:
a) zachęcanie do działan w formie wolontariatu,
b) inspirowanie rodzicow do działania,
c) wspieranie inicjatyw rodzicow,
d) wskazywanie obszarow działania,
e) upowszechnianie i nagradzanie dokonan rodzicow;
5) włączanie rodzicow w zarządzanie szkołą, poprzez angaz8 owanie do prac Rady Rodzicow,
zespołow, ktore biorą udział w podejmowaniu waz8 nych dla szkoły decyzji.
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Rozdział 4
Działalność innowacyjna
§ 93. 1. W szkole mogą byc wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją
pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne
mające na celu poprawę jakosci pracy szkoły i efektywnosc kształcenia.
2. Innowacja moz8 e obejmowac wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja
moz8 e byc wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
3. Szkoła moz8 e wspołdziałac ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie
działalnosci innowacyjnej.
4. Szczegołową organizację wprowadzania innowacji w szkole oraz wspołdziałania ze
stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalnosci innowacyjnej okresla
„Procedura działalności innowacyjnej w szkole”.

DZIAŁ VII
System doradztwa zawodowego
Rozdział 1
Założenia programowe
§ 94. 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działan
podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniow do wyboru kierunku
kształcenia i zawodu.
2. Podejmowane działania mają pomoc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowan
i zdolnosci, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich
rzeczywistosci społecznej. W przyszłosci ma to ułatwic młodemu człowiekowi podejmowanie
bardzo waz8 nych wyborow edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane
swiadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.
3. System okresla zadania osob uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce
realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.
4. Głownym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych moz8 liwosci,
zainteresowan, uzdolnien i predyspozycji uczniow waz8 nych przy dokonywaniu w przyszłosci
wyborow edukacyjnych i zawodowych.
5. Cele szczegołowe:
1) odkrywanie i rozwijanie swiadomosci zawodowej uczniow, planowanie drogi edukacyjnozawodowej na kaz8 dym etapie edukacji;
2) motywowanie uczniow do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły
i zawodu;
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3) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
4) wdraz8 anie uczniow do samopoznania;
5) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniow,
6) kształcenie umiejętnosci analizy swoich mocnych i słabych stron;
7) rozwijanie umiejętnosci pracy zespołowej i wspołdziałania w grupie;
8) wyrabianie szacunku dla samego siebie;
9) poznanie moz8 liwych form zatrudnienia;
10) poznanie lokalnego rynku pracy;
11) poznanie moz8 liwosci dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;
12) diagnoza preferencji i zainteresowan zawodowych;
13) poznawanie roz8 nych zawodow;
14) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Głowne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
1)wspieranie uczniow w planowaniu sciez8 ki edukacyjno-zawodowej;
2)wspieranie rodzicow i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodziez8 y;
3)rozpoznawanie zapotrzebowania uczniow na informacje dotyczące edukacji i kariery;
4)gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
5)udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
6)wspieranie działan szkoły mających na celu optymalny rozwoj edukacyjny i zawodowy
uczniow;
7)wspołpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa
zawodowego;
8)w zakresie wspołpracy z rodzicami:
a) podnoszenie umiejętnosci komunikowania się ze swoimi dziecmi,
b) doskonalenie umiejętnosci wychowawczych,
c) indywidualne spotkania z rodzicami, ktorzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

Rozdział 2
Sposoby realizacji działań doradczych
§ 95. 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:
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1)pogadanek, warsztatow, projekcjifilmow
na godzinach wychowawczych;

edukacyjnych,

prezentacji

realizowanych

2)spotkaniach z przedstawicielami wybranych zawodow;
3)wycieczek zawodoznawczych do zakładow pracy i instytucji kształcących;
4)konkursow;
5)udzielania informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania
dalszej kariery zawodowej;
6)udzielania indywidualnych porad i konsultacji dla uczniow, rodzicow i nauczycieli,
7)giełdy szkoł ponadpodstawowych;
8)pracy z komputerem;
9)wywiadow i spotkan z absolwentami.
2. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:
1)poznawanie siebie, zawodow;
2)analizę rynku pracy i moz8 liwosci zatrudnienia;
3)pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;
4)konfrontowanie samooceny uczniow z wymaganiami szkoł i zawodow;
5)przygotowanie do samodzielnosci w trudnych sytuacjach z8 yciowych.
§ 96. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
1)systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniow na informacje i pomoc
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
2)gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych własciwych
dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
3)wskazywanie osobom zainteresowanym (młodziez8 y, rodzicom, nauczycielom) zrodeł
dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogolnokrajowym, europejskim
i swiatowym na temat:

a) rynku pracy,
b) trendow rozwojowych w swiecie zawodow i zatrudnienia,
c) moz8 liwosc wykorzystywania uzdolnien i talentow w roz8 nych obszarach swiata pracy.
d) porownywanie dyplomow i certyfikatow.
e) porownywanie mozliwosci kształcenia dla młodziez8 y na terenie UE.
4)udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
5)prowadzenie grupowych zajęc aktywizujących, przygotowujących uczniow do swiadomego
planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
6)kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistow: doradcow zawodowych w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
7) koordynowanie działalnosci informacyjno–doradczej Szkoły.
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8) wspieranie rodzicow i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkan
szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałow do pracy z uczniami
itp.
9)wspołpraca z radą pedagogiczną w zakresie:

a) tworzenia i zapewnienia ciągłosci działan wewnątrzszkolnego systemu doradztwa,
zgodnie ze statutem szkoły,

b) realizacji zadan z zakresu przygotowania uczniow do wyboru drogi zawodowej,
zawartych w programie wychowawczym szkoły;
10) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;
11) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne srodki przekazu informacji (internet, CD, wideo
itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;
12) wspołpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria
oswiaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno–
pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewodzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia
zawodowego, izby rzemieslnicze i małej przedsiębiorczosci, organizacje zrzeszające
pracodawcow itp.

Rozdział 3
Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności
§ 97. 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:
1)wychowawcow;
2)nauczycieli przedmiotu;
3)pedagoga szkolnego;
4)bibliotekarzy;
5)pracownikow instytucji wspierających doradczą działalnosc szkoły (np. poradni
psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji
zawodowej);
6)rodzicow lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborow
zawodowo-edukacyjnych.
2. Odbiorcami działan z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie
szkoły oraz ich rodzice.
3. Zakres odpowiedzialnosci nauczycieli i wychowawcow:
1)Rady Pedagogicznej, pracownikow instytucji wspierających działania doradcze:
a) utworzenie i zapewnienie ciągłosci działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na kaz8 dy rok
szkolny,
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b) realizacja działan z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjnozawodowej.

Rozdział 4
Przewidywane rezultaty
§ 98. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej.
Nauczyciele:
1)potrafią wprowadzic tresci doradztwa zawodowego do swoich planow pracy;
2)rozumieją potrzebę realizacji zadan z doradztwa zawodowego w ramach realizowania
własnych planow pracy;
3)potrafią wspołpracowac w srodowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniow;
4)poznają metody, techniki i formy prowadzenia zajęc z doradztwa zawodowego;
5)znają zakres tresci z doradztwa zawodowego realizowanych w gimnazjum;
6)potrafią realizowac tresci zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach z rodzicami oraz
podczas spotkan indywidualnych z rodzicami.
§ 99. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniow.
Uczniowie:
1)znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu;
2)potrafią dokonac samooceny w aspekcie czynnikow decydujących o trafnosci wyboru zawodu
i dalszej drogi edukacyjnej;
3)potrafią wskazac swoje predyspozycje, słabe i mocne strony;
4)znają swiat pracy, potrafią dokonac podziału zawodow na grupy i przyporządkowac siebie do
odpowiedniej grupy, a takz8 e wiedzą, gdzie szukac informacji na ten temat;
5)potrafią samodzielnie planowac sciez8 kę własnej kariery zawodowej i podjąc prawidłowe
decyzje edukacyjne i zawodowe.
§ 100. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodzicow.
Rodzice:
1)znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje
dziecko;
2)rozumieją potrzebę uwzględnienia czynnikow: zainteresowan, uzdolnien, cech charakteru,
temperamentu, stanu zdrowia, moz8 liwosci psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu
kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka;
3)wiedzą, gdzie szukac informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka;
4)znają swiat pracy i ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego;
5)potrafią wskazac predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka;
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6)potrafią pomoc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji.

DZIAŁ VIII
Organizacja szkoły
Rozdział 1
Baza szkoły
§ 101. 1. Do realizacji zadan statutowych szkoły, szkoła posiada:
1) 14 sal lekcyjnych;
2) bibliotekę;
3) pracownię komputerową z 12 stanowiskami;
4) salę gimnastyczną;
5) pracownie specjalistyczne:
a) trzy pracownie fryzjerskie,
b) pracownie kosmetyczną,
c) dwie pracownie gastronomiczne.
2. Szkoła posiada pracownie specjalistyczne/stanowiska warsztatowe na potrzeby
kształcenia w kwalifikacjach 514105 – technik usług fryzjerskich oraz 514101 fryzjer,343404 – technik żywienia i usług gastronomicznych, 512001- kucharz są
wyposaz8 one w sprzęt i narzędzia umoz8 liwiające wykonywanie zadan zawodowych mających
na celu: wykonywanie zabiegow fryzjerskich, projektowanie fryzur, stylizację i kreowanie
wizerunku, sporządzanie potraw i napojow, organizację z8 ywienia i usług gastronomicznych.
W celu realizacji tych zadan Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:
1) 3 pracownie fryzjerskie wyposaz8 one w sprzęt i narzędzia umoz8 liwiające wykonywanie
zabiegow fryzjerskich: stanowiska fryzjerskie obejmujące konsolę, lustro, fotel (jedno
stanowisko dla dwoch uczniow), myjnię fryzjerską, sprzęt fryzjerski: aparaty - promiennik,
aparat do pielęgnacji włosow, aparat do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarki hełmowe
i ręczne, prostownice, karbownice, lokowki roz8 nej grubosci, narzędzia: noz8 yce klasyczne
i degaz8 owki, narzędzia brzytwopodobne, zestaw grzebieni i szczotek do modelowania,
przybory i akcesoria fryzjerskie do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania
chemicznego, srodki dydaktyczne z zakresu strzyz8 enia włosow i modelowania fryzur oraz
z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w roz8 nych okresach historycznych, stanowisko
komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, bieliznę fryzjerską-zabiegową
i ochronną, treningowe głowki fryzjerskie ze statywem, katalogi fryzjerskie.
2)pracownię kosmetyczną wyposaz8 oną w stanowiska: pracownię kosmetyczną wyposaz8 oną
w stanowiska: do pielęgnacji dłoni - stoliki zabiegowe, lampy do utwardzania paznokci
hybrydowych i z8 elowych, narzędzia i przybory do pielęgnacji paznokci, parafiniarki, frezarki,
sterylizator kulkowy, kosmetyki do dłoni, do pielęgnacji stop – łoz8 ka do pedikiur, miski
masujące do stop, narzędzia i przybory do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do stop,
do pielęgnacji twarzy - łoz8 ka do pielęgnacji twarzy i ciała, stoliki zabiegowe, wapozony,
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aparaty do galwanizacji, kawitacji, darsonwalizacji, depilacji woskiem, lampy ze swiatłem
podczerwonym, zestaw pędzli do makijaz8 u, kosmetyki kolorowe i pielęgnacyjne.
3) pracownię gastronomiczną 1 wyposaz8 oną w : stanowisko dla nauczyciela oraz 12 stanowisk
(jedno stanowisko na ucznia), jednakowe wyposaz8 enia dla wszystkich uczniow: stoł ze stali
nierdzewnej wyposaz8 ony w 3 szuflady z drobnym sprzętem do sporządzania i podawania
potraw, zlew z dostępem do wody zimnej i ciepłej, kuchenka gazowa 4 palnikowa
wyposaz8 ona w piernik z termoobiegiem. Pracownia rowniez8 wyposaz8 ona jest w sprzęt
ogolnodostępny: kuchenka mikrofalowa, zmywarki, frytkownice, maszynki do mielenia,
malakser, blender ręczny, miksery, piec konwekcyjny, podgrzewacze do talerzy, wozki
kelnerskie zamknięte, lodowka z zamraz8 alnikiem szufladowym, szafa 3 drzwiowa
wolnostojąca na drobny sprzęt gastronomiczny i cukierniczy, terma elektryczna na wodę,
zlewy do mycia rąk, apteczka.
4)pracownię gastronomiczną 2 wyposaz8 oną w: 3 stanowiska wraz ze zlewem, kuchenką
gazową. Pracownia rowniez8 wyposaz8 ona jest w sprzęt ogolnodostępny: kuchenka
mikrofalowa, lodowka, szafa na drobny sprzęt gastronomiczny i cukierniczy, apteczka.
§ 102. 1. Terminy rozpoczynania i konczenia zajęc dydaktyczno-wychowawczych, przerw
swiątecznych oraz ferii zimowych i letnich okreslają przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.
2. Okresy, na ktore dzieli się rok szkolny, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolny
System Oceniania.
§ 103. 1. Szczegołową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
okresla arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie
ramowych planow nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji
podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
§ 104.1. Dyrektor Szkoły opracowuje plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia
Nauczycieli.
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji załoz8 en WDN Dyrektor Szkoły powołuje
szkolnego lidera WDN .

Rozdział 2
Praktyki studenckie
§ 105.Praktyki studenckie
1.
Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie
moz8 e przyjmowac słuchaczy zakładow kształcenia nauczycieli oraz studentow szkoł
wyz8 szych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą –
poszczegolnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyz8 szą.
2.
Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upowaz8 niony Wicedyrektor Szkoły.
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Rozdział 3
Biblioteka szkolna
§ 106. W Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie
działa biblioteka i Szkolne Centrum Multimedialne.
1. Biblioteka jest :
1) interdyscyplinarną pracownią ogolnoszkolną w ktorej uczniowie uczestniczą
w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie
pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
2) osrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
2. Zadaniem biblioteki i SCM w Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie jest:
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałow bibliotecznych;
2) obsługa uz8 ytkownikow poprzez udostępnianie zbiorow biblioteki szkolnej i medioteki;
3) prowadzenie działalnosci informacyjnej;
4) zaspokajanie zgłaszanych przez uz8 ytkownikow potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie roz8 norodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programow nauczania;
7)

przysposabianie uczniow do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania
uczniow do korzystania z roz8 nych mediow, zrodeł informacji i bibliotek;

8) rozbudzanie zainteresowan czytelniczych i informacyjnych uczniow;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10) organizacja wystaw okolicznosciowych.
3. Do zadan nauczycieli bibliotekarzy nalez8 y:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorow biblioteki w wypoz8 yczalni, w czytelni oraz do pracowni
przedmiotowych,
b)prowadzenie działalnosci informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej
zbiory,
c) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zalez8 nosci od indywidualnych
zainteresowan i potrzeb,
d)prowadzenie zajęc z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz
związany z nią indywidualny instruktaz8 ,
e) wspołpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotow, opiekunami organizacji
szkolnych oraz koł zainteresowan, z innymi bibliotekami w realizacji zadan dydaktyczno–
wychowawczych szkoły, takz8 e w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniow i przygotowaniu
ich do samokształcenia,
f) udostępnianie zbiorow zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki.
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2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:
a) troszczenie się o własciwą organizację, wyposaz8 enie i estetykę biblioteki,
b) gromadzenie zbiorow zgodnie z profilem programowym Szkoły i jej potrzebami,
przeprowadzanie ich selekcję,
c)

prowadzenie ewidencję zbiorow,

d) klasyfikowanie,
zbiorow,

katalogowanie,

opracowywanie

technicznie

i konserwacja

e) organizowanie warsztatu działalnosci informacyjnej,
f) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej,
indywidualnego pomiaru aktywnosci czytelniczej uczniow,
g) planowanie pracy: opracowuje roczny plan,
h) składanie do Dyrektora Szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny
stanu czytelnictwa w szkole,
i) ma obowiązek korzystac z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalic
własny warsztat pracy.
4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzic politykę gromadzenia
zbiorow, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniow, analizą obowiązujących
w szkole programow i ofertą rynkową oraz moz8 liwosciami finansowymi Szkoły.
5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorow, tryb i warunki
przeprowadzania zajęc dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli
okreslonych usług bibliotecznych okresla Regulamin biblioteki i medioteki.
6. Bezposredni nadzor nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, ktory:
1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposaz8 enie warunkujące prawidłową pracę biblioteki,
bezpieczenstwo i nienaruszalnosc mienia;
2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi
według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia
zawodowego;
3) zatwierdza przydziały czynnosci poszczegolnych bibliotekarzy;
4) inspiruje i kontroluje wspołpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu
edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;
5) zarządza skontrum zbiorow biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy
zmianie bibliotekarza;
6) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
7. Szczegołowe zadania poszczegolnych pracownikow ujęte są w przydziale czynnosci
i planie pracy biblioteki.
8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budz8 etu szkoły i innych ofiarodawcow.
§ 107. Regulamin biblioteki.
1.

Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.
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2.
Ze zbiorow biblioteki mogą korzystac uczniowie, nauczyciele oraz pozostali
pracownicy szkoły.
3.
Wszystkich korzystających ze zbiorow bibliotecznych obowiązuje dbałosc
o wypoz8 yczone ksiąz8 ki i materiały.
4.
Z księgozbioru podręcznego moz8 na korzystac tylko i wyłącznie w czytelni
biblioteki.
5.
Jednoczesnie moz8 na wypoz8 yczyc trzy ksiąz8 ki na okres dwoch tygodni, ale
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach biblioteka moz8 e zwiększyc liczbę wypoz8 yczonych
ksiąz8 ek a takz8 e przedłuz8 yc termin ich zwrotu.
6.

Czytelnik moz8 e zwrocic się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji.

7.
Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia ksiąz8 ki oraz innych
materiałow, zobowiązany jest zwrocic taką samą pozycję lub inną wskazaną przez
bibliotekarza tej samej wartosci.
8.
Czytelnik opuszczający Szkołę zobowiązany jest do przedstawienia
w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałow wypoz8 yczonych
z biblioteki.
9.
Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do
dbałosci o mienie szkolne, a takz8 e ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

Rozdział 4
Zespoły nauczycielskie
§ 108. Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy.
1. Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor Szkoły.
2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

planowania i organizacji procesow zachodzących w szkole;
koordynowania działan w szkole;
zwiększenia skutecznosci działania;
ułatwienia wykonywania zadan stojących przed szkołą i nauczycielami;
doskonalenia umiejętnosci indywidualnych;
zapewnienia nauczycielom bezposredniego wpływu na podejmowane decyzje;
doskonalenia wspołpracy zespołowej;
wymiany doswiadczen między nauczycielami;
wykorzystania potencjału członkow grupy dla poprawy jakosci nauczania, wychowania
i organizacji;
10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędow i pomoc tym, ktorzy mają trudnosci
w wykonywaniu zadan;
11) zwiększenia poczucia bezpieczenstwa nauczycieli;
3. W Szkole powołuje się zespoły stałe i dorazne.
4.
Zespoł stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor
Szkoły moz8 e corocznie dokonywac zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian
kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęc.
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5.
Zespoły dorazne (problemowe i zadaniowe) powołuje Dyrektor do wykonania
okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakonczeniu pracy zespoł ulega
rozwiązaniu.
6.

Pracą kaz8 dego zespołu kieruje przewodniczący.

7.
Przewodniczącego stałego zespoły powołuje Dyrektor Szkoły. Przewodniczącego
zespołu doraznego (problemowego, zadaniowego) powołuje Dyrektor na wniosek członkow
zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnic wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione
przyczyny uniemoz8 liwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy
nauczyciel występuje jako strona w sprawie.
8.
Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Dyrektor, a w przypadku kontynuacji
pracy zespołu – przewodniczący w terminie do 10 wrzesnia kaz8 dego roku szkolnego.
Na zebraniu dokonuje się wyboru osob funkcyjnych i opracowuje się plan pracy.
9.
Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy
Dyrektorowi Szkoły w terminie do 20 wrzesnia kaz8 dego roku szkolnego. Plan pracy
zatwierdza Dyrektor Szkoły.
10. Przewodniczący przedkłada na Radzie Pedagogicznej dwa razy w ciągu roku
sprawozdanie z prac zespołu.
11. Nauczyciel zatrudniony w Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krosnie jest obowiązany nalez8 ec do przynajmniej jednego
zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
12.

Kaz8 dy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.

13.

Obecnosc nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.

14. Zespoł ma prawo wypracowac wewnętrzne zasady wspołpracy, organizacji
spotkan, komunikowania się, podziału rol i obowiązkow, monitorowania działan i ewaluacji
pracy własnej.
§ 109. Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania.
1. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:
1) Zespoł Wychowawczy;
2) Zespoł Humanistyczny;
3) Zespoł Przedmiotow Matematyczno–Przyrodniczych;
4) Zespoł Przedmiotow Zawodowych;
5) Zespoł Nauczycieli Językow Obcych;
6) Zespoł Przedmiotow Sportowo-Obronnych;
7) Zespoł ds. Promocji Szkoły;
8) Zespoł ds. programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. W skład zespołow wchodzą odpowiednio:
1) Zespołu Wychowawczego - wychowawcy poszczegolnych klas oraz pedagog szkolny;
2) Zespołu Humanistycznego: nauczyciele języka polskiego, historii, WOS, wychowania
do z8 ycia w rodzinie, religii/etyki;
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3) Zespołu Przedmiotow Matematyczno–Przyrodniczych: nauczyciele matematyki,
geografii, informatyki, chemii;

biologii,

4) Zespołu Nauczycieli Przedmiotow Zawodowych- nauczyciele teoretycznych i praktycznych
przedmiotow zawodowych;
5) Zespołu Językow Obcych: wszyscy nauczyciele językow obcych prowadzonych w szkole;
6) Zespołu Przedmiotow Sportowo-Obronnych - nauczyciele wychowania fizycznego, EDB;
7) Zespołu ds. Promocji Szkoły - nauczyciele wskazani przez Dyrektora Szkoły;
8) Zespołu ds. programu wychowawczo-profilaktycznego: pedagog szkolny oraz nauczyciele
wskazani przez Dyrektora Szkoły.
3. Zadania zespołów.
1) Zadania Zespołu Wychowawczego:
a)
gromadzenie materiałow metodycznych, merytorycznych, „ banku scenariuszy”
zajęc z wychowawcą, celem udostępniania ich do przygotowania zajęc;
b)

analizowanie szczegolnie trudnych przypadkow wychowawczych;

c)

doskonalenie wewnętrzne zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawcow;

d)

wymiana doswiadczen, przykładow „dobrej praktyki”;

e)
analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy
lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zalecen do pracy, sposobow
wspolnego oddziaływania dla zespołu nauczycieli uczących w klasie;
f)
planowanie i realizacja działan antydyskryminacyjnych, promujących prawa
dziecka, zdrowe odz8 ywianie, ochronę srodowiska;
g)

wspieranie działan Samorządu Uczniowskiego;

h)
opracowanie harmonogramu uroczystosci, apeli, imprez kulturalnych, planu
wycieczek;
i)
koordynacja pracy zespołow dydaktyczno-wyrownawczych, kołek zainteresowan
celem umoz8 liwienia wzięcia udziału wszystkim chętnym uczniom;
j)
ocena sytuacji wychowawczej w szkole po kaz8 dym okresie nauki; przygotowanie
we wspołpracy ze szkolnym pedagogiem raportu z dokonanej oceny na potrzeby Rady
Pedagogicznej i Rady Rodzicow;
k)
udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza
w relacjach wychowawca – rodzic;
l)

korelowanie planowanych badan edukacyjnych w poszczegolnych klasach;

m)

opiniowanie wnioskow nauczycieli o wszczynanie procedury „ Niebieskiej Karty”;

n)
opiniowanie wnioskow nauczycieli, specjalistow o skierowanie ucznia na badania
do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
o)

inne, zgodnie z potrzebami szkoły lub na wniosek członkow zespołu.

2) Zadania Zespołów Przedmiotowych:
a)
opiniowanie
przedmiotow;

przedstawianych
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programow

nauczania

poszczegolnych

b)

korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie tresci kształcenia;

c)
ewaluacja programow nauczania i wymagan edukacyjnych po kaz8 dym roku
szkolnym;
d)
wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczegolnych
przedmiotach uczniom o zbliz8 onych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach edukacyjnych;
e)
opracowanie harmonogramu badan efektywnosci kształcenia i osiągnięc
uczniow;
f)
pracy;

analiza osiąganych efektow kształcenia i opracowywanie wnioskow do dalszej

g)

dobor podręcznikow obowiązujących w cyklu kształcenia;

h)

opiniowanie planow nauczania w cyklu edukacyjnym;

i)

opiniowanie innowacji i eksperymentow pedagogicznych i metodycznych;

j)
wymiana doswiadczen pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie
scenariuszy zajęc;
k)

wewnętrzne doskonalenie;

l)
dzielenie
zewnętrznego;
m)

się

wiedzą

uzyskaną

podczas

roz8 nych

form

doskonalenia

doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;

n)
ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie
o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie;
o)

organizacja konkursow przedmiotowych i interdyscyplinarnych;

p)
opiniowanie wnioskow nauczycieli o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu do
wyposaz8 enia sal lekcyjnych i pracowni;
q)
rozwijanie zainteresowan i uzdolnien uczniow poprzez organizację zajęc
pozalekcyjnych, koł zainteresowan, zajęc fakultatywnych.
r)

inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli.

3) Zadania Zespołu Przedmiotów Sportowo-Obronnych;
a)
opracowanie harmonogramu i organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych
w szkole
b)

opracowanie kalendarza zawodow, rozgrywek organizowanych przez SZS;

c)
opracowanie i aktualizacja wymagan edukacyjnych w wychowania fizycznego na
poszczegolne oceny szkolne;
d)
dokumentowanie osiągnięc sportowych; popularyzacja tych osiągnięc na terenie
szkoły i lokalnej prasie;
e)

opiniowanie zgłaszanych programow nauczania, w tym edukacji zdrowotnej;

f)
wypracowanie zasad dostosowywania wymagan edukacyjnych do moz8 liwosci
uczniow z dysfunkcjami ruchu, koordynacji ruchowo-wzrokowej, motoryki, zaburzen
somatycznych i innych specjalnych potrzeb edukacyjnych;
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g)
organizowanie wspołzawodnictwa międzyklasowego i międzyszkolnego
w gminie /powiecie;
h)
propagowanie zdrowego stylu z8 ycia wsrod nauczycieli i uczniow (gazetki,
pogadanki);
i)
wymiana doswiadczen pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie
scenariuszy zajęc;
j)

wewnętrzne doskonalenie;

k)

wnioskowanie o zakup sprzętu sportowego, innych pomocy dydaktycznych

l)
dzielenie
zewnętrznego;
m)

się

wiedzą

uzyskaną

podczas

roz8 nych

form

doskonalenia

doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;

n)
ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie
o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie;
o)

inne wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek członkow zespołu.

4) Zadania Zespołu ds. promocji szkoły:
a) przygotowanie planu promocji szkoły w gimnazjach i srodowisku lokalnym;
b) przygotowanie materiałow promocyjnych;
c) koordynacja działan związanych z promocją szkoły.
5) Zadania zespołu ds. Programu wychowawczo-profilaktycznego:
a) Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego na podstawie diagnozy
potrzeb, ewaluacji wczesniej obowiązujących programow, wnioskow rodzicow
i propozycji uczniow, a takz8 e analizy sytuacji wychowawczej w szkole;
b) Koordynacja działan profilaktycznych;
c) Ocena sytuacji wychowawczej w szkole po kaz8 dym okresie nauki; przygotowanie
raportu z dokonanej pracy na potrzeby rady pedagogicznej i rady rodzicow;
d) Opracowanie i wdroz8 enie narzędzi do ewaluacji programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły;
§ 110. W Szkole mogą działac stowarzyszenia, organizacje i fundacje, ktorych celem
statutowym jest działalnosc wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form
działalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej Szkoły. Zgodę na podjęcie
działalnosci przez stowarzyszenia i organizacje wyraz8 a Dyrektor Szkoły po uprzednim
uzgodnieniu warunkow tej działalnosci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Rodzicow i Rady Szkoły.
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DZIAŁ IX
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
Rozdział 1
Zadania nauczycieli
§ 111. Zadania nauczycieli.
1.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekunczą oraz
odpowiada za jakosc i wyniki tej pracy oraz bezpieczenstwo powierzonych jego opiece
uczniow.
2.

Do obowiązkow nauczycieli nalez8 y w szczegolnosci:

1) dbałosc o z8 ycie, zdrowie i bezpieczenstwo uczniow podczas zajęc organizowanych przez
szkołę;
2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy
merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego
przedmiotu, wybor optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu
maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnien,
motywowanie uczniow do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii
i sądow, wybor odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniow;
3) kształcenie i wychowywanie młodziez8 y w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolnosci sumienia i szacunku dla kaz8 dego
człowieka;
4) dbanie o kształtowanie u uczniow postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjazni między ludzmi roz8 nych narodow, ras i swiatopoglądow;
5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych
wspolnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych srodkow dydaktycznych
(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałosc o pomoce i sprzęt
szkolny;
6) rozpoznawanie moz8 liwosci psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,
a w szczegolnosci rozpoznawanie przyczyn niepowodzen 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 wymagan edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęc) do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz moz8 liwosci psychofizycznych ucznia:
a)
posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie
tego orzeczenia oraz ustalen zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisow w sprawie warunkow
organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodziez8 y
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niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogolnodostępnych lub integracyjnych albo przepisow w sprawie warunkow
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodziez8 y niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach
oraz w osrodkach,
b)
posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie
tego orzeczenia,
c)
posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnosciach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
d)
nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , ktory objęty
jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych moz8 liwosci
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistow, o ktorym mowa
w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placowkach;
e)
posiadającego zaswiadczenie
wykonywania cwiczen fizycznych.

lekarskie

o

ograniczonych

moz8 liwosciach

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętnosci
uczniow, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodzicow o zagroz8 eniu ocena
niedostateczną według formy ustalonej w ZasadachWewnątrzszkolnego Oceniania;
11) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniow, ich zdolnosci i zainteresowan, m.in. poprzez
pomoc w rozwijaniu szczegolnych uzdolnien i zainteresowan przygotowanie do udziału
w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
12) udzielanie pomocy w przezwycięz8 aniu niepowodzen szkolnych uczniow, rozpoznanie
moz8 liwosci i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
13) wspołpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
14) indywidualne kontakty z rodzicami uczniow;
15) doskonalenie umiejętnosci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach
kolez8 enskich, uczestnictwo w
konferencjach
metodycznych oraz innych formach
doskonalenia organizowanych przez, Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie lub
inne instytucje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
16) aktywny udział w z8 yciu szkoły: uczestnictwo w uroczystosciach i imprezach
organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole
przedmiotowym, kole zainteresowan lub innej formie organizacyjnej;
17) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyz8 uru przez całą przerwę
międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie Dyrektora o nieobecnosci w pracy,
punktualne rozpoczynanie i konczenie zajęc oraz innych zapisow Kodeksu Pracy;
18) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie
prawidłowych wpisow do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentow, okreslonych
w „Regulaminie prowadzenia i przechowywania dokumentacji ......” a takz8 e potwierdzanie
własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;
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19) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a takz8 e poszanowanie godnosci
osobistej ucznia;
20) przestrzeganie tajemnicy słuz8 bowej i ochrona danych osobowych uczniow i rodzicow;
21) przestrzeganie zasad wspołz8 ycia społecznego i dbanie o własciwe relacje pracownicze;
22) dokonanie wyboru podręcznikow i programu nauczania lub opracowanie własnego
programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniow i rodzicow, po uprzednim przedstawieniu
ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
3.
W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany
jest realizowac:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuncze, prowadzone bezposrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze okreslonym przepisami dla danego
stanowiska;
2) inne zajęcia i czynnosci wynikające z zadan statutowych szkoły,
3) zajęcia i czynnosci związane z przygotowaniem się do zajęc, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.

Rozdział 2
Zadania wychowawców klas
§ 112. Zadania wychowawców klas.
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczegolnosci:
1)

tworzenie warunkow wspomagających rozwoj ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do z8 ycia w rodzinie i społeczenstwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działan zespołowych uczniow;
3) podejmowanie działan umoz8 liwiających rozwiązywanie konfliktow w zespole uczniow
pomiędzy uczniami a innymi członkami społecznosci szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliz8 sze poznanie uczniow, ich zdrowia, cech osobowosciowych, warunkow rodzinnych
i bytowych, ich potrzeb i oczekiwan;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie moz8 liwosci psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych wychowankow;
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) tworzenie srodowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwoj fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczenstwa i zaufania;
5) ułatwianie adaptacji w srodowisku rowiesniczym (kl. I) oraz pomoc w rozwiązywaniu
konfliktow z rowiesnikami;
6) pomoc w rozwiązywaniu napięc powstałych na tle konfliktow rodzinnych, niepowodzen
szkolnych spowodowanych trudnosciami w nauce;
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7) organizowanie z8 ycia codziennego wychowankow w szkole, wdraz8 anie ich do wspołpracy
i wspołdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
8) realizację planu zajęc do dyspozycji wychowawcy;
9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniow 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 zroz8 nicowanych wymagan wobec uczniow i sposobu udzielania
im pomocy w nauce;
11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdraz8 anie efektywnych technik uczenia się;
12) wdraz8 anie uczniow do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwosci, pokonywania trudnosci,
odpornosci na niepowodzenia, porządku i punktualnosci, do prawidłowego i efektywnego
organizowania sobie pracy;
13) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniow w nauce: zwracanie
szczegolnej uwagi zarowno na uczniow szczegolnie uzdolnionych, jak i na tych, ktorzy mają
trudnosci i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspolnie z wychowankami, samorządem
klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzen uczniow w nauce, pobudzanie
dobrze i srednio uczących się do dalszego podnoszenia wynikow w nauce, czuwanie nad
regularnym uczęszczaniem uczniow na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez
wychowankow zajęc szkolnych, udzielanie wskazowek i pomocy tym, ktorzy
(z przyczyn obiektywnych) opuscili znaczną ilosc zajęc szkolnych i mają trudnosci
w uzupełnieniu materiału;
14) wdraz8 anie wychowankow do społecznego działania oraz kształtowania własciwych postaw
moralnych, kształtowanie własciwych stosunkow miedzy uczniami — z8 yczliwosci,
wspołdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wsrod
nich kolez8 enstwa i przyjazni, kształtowanie umiejętnosci wspolnego gospodarowania
na terenie klasy, odpowiedzialnosci za ład, czystosc estetykę klas, pomieszczen i terenu
Szkoły, rozwijanie samorządnosci i inicjatyw uczniowskich;
15) podejmowanie działan umoz8 liwiających poz8 yteczne i wartosciowe spędzanie czasu
wolnego, pobudzanie do roz8 norodnej działalnosci i aktywnosci sprzyjającej wzbogacaniu
osobowosci i kierowanie tą aktywnoscią, rozwijanie zainteresowan i zamiłowan,
interesowanie się udziałem uczniow w z8 yciu Szkoły, konkursach, zawodach, ich
działalnoscią w kołach i organizacjach;
16) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na z8 yczliwosci i zaufaniu, m. in.
poprzez organizację zajęc pozalekcyjnych, wycieczek, biwakow, rajdow, obozow
wakacyjnych, zimowisk;
17) unikanie złosliwosci i przesady w ocenie błędow i wad uczniow;
18) tworzenie warunkow umoz8 liwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron
ich osobowosci: stwarzanie uczniom warunkow do wykazania się nie tylko zdolnosciami
poznawczymi, ale takz8 e - poprzez powierzenie zadan na rzecz spraw i osob drugich zdolnosciami organizacyjnymi, opiekunczymi, artystycznymi, menedz8 erskimi, przymiotami
ducha i charakteru;
19) wdraz8 anie uczniow do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny
otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczenstwa w szkole i poza szkołą;
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20) wspołpraca z rodzicami, opiekunami uczniow w sprawach ich zdrowia, organizowanie
opieki i pomocy materialnej uczniom;
21) udzielanie pomocy, rad i wskazowek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach
z8 yciowych, występowanie do organow Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie
pomocy.
3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowankow po zasięgnięciu opinii
ucznia, jego kolegow i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagrod i udzielania
kar. Wychowawca ma prawo ustanowic przy wspołpracy z Klasową Radą Rodzicow własne
formy nagradzania i motywowania wychowankow.
4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynnosci administracyjnych
dotyczących klas:
1) prowadzi dziennik klasowy, arkusze ocen;
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
4) wypisuje swiadectwa szkolne;
5) wykonuje inne czynnosci administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz
szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

Rozdział 3
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom
§ 113. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za z8 ycie, zdrowie i bezpieczenstwo uczniow, nad
ktorymi sprawuje opiekę podczas zajęc edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegac i stosowac przepisy
i zarządzenia odnosnie bhp i p/poz8 ., a takz8 e odbywac wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnic dyz8 ur w godzinach i miejscach wyznaczonych
przez Dyrektora Szkoły. W czasie dyz8 uru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyz8 uru i ciągłej obecnosci w miejscu podlegającym jego
nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyz8 uru – reagowania na wszelkie przejawy zachowan odbiegających od
przyjętych norm. W szczegolnosci powinien reagowac na niebezpieczne, zagraz8 ające
bezpieczenstwu uczniow zachowania (agresywne postawy wobec kolegow, bieganie,
siadanie na poręcze schodow, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie moz8 e zajmowac się
sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmow z rodzicami i innymi osobami
i czynnosciami, ktore przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyz8 uru;
3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal
lekcyjnych;
4) dbania, by uczniowie nie smiecili, nie brudzili, nie dewastowali scian, ławek
urządzen szkolnych oraz by nie niszczyli roslin i dekoracji;
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i innych

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniow ustalonych zasad wchodzenia
do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
7) niedopuszczanie do palenia papierosow na terenie szkoły – szczegolnie w toaletach
szkolnych;
8) natychmiastowego zgłoszenia Dyrektorowi Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia
działan zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz
zabezpieczenia miejsca wypadku.
4. Nauczyciel nie moz8 e pod z8 adnym pozorem zejsc z dyz8 uru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora.
5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnic własciwy nadzor i bezpieczenstwo uczniom
biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i srodowiska. Prace mogą byc wykonywane po
zaopatrzeniu uczniow w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i srodki
ochrony indywidualnej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia
z zagroz8 onych miejsc osoby powierzone opiece, jez8 eli stan zagroz8 enia powstanie lub ujawni
się w czasie zajęc.
7. Zaznajamiania uczniow przed dopuszczeniem do zajęc przy maszynach i innych
urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy
zapewniającymi bezpieczenstwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynnosci na stanowisku
roboczym. Rozpoczęcie zajęc moz8 e nastąpic po sprawdzeniu i upewnieniu się przez
prowadzącego zajęcia, iz8 stan maszyn i urządzen technicznych, instalacji elektrycznej
i narzędzi pracy, a takz8 e inne warunki srodowiska pracy nie stwarzają zagroz8 en dla
bezpieczenstwa uczniow.
8. Nie rozpoczynanie zajęc, jez8 eli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w ktorych
mają byc prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposaz8 enia stwarza zagroz8 enia dla
bezpieczenstwa.
9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i konczenia zajęc edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniow do pełnych przerw
międzysekcyjnych.
10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznac się i przestrzegac Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego w szkole.
11. Nauczyciel organizujący wyjscie uczniow ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek
przestrzegac zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych,
obowiązującej w Szkole.
12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęc w klasie:
1) ma obowiązek wejsc do sali pierwszy, by sprawdzic czy warunki do prowadzenia lekcji nie
zagraz8 ają bezpieczenstwu uczniow i nauczyciela. Jez8 eli sala lekcyjna nie odpowiada
warunkom bezpieczenstwa nauczyciel ma obowiązek zgłosic to do Dyrektora Szkoły celem
usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmowic
prowadzenia zajęc w danym miejscu;
2) podczas zajęc nauczyciel nie moz8 e pozostawic uczniow bez z8 adnej opieki;
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3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jesli stan jego zdrowia dozwala, nalez8 y skierowac
go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jesli zaistnieje taka potrzeba
udzielic mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji nalez8 y powiadomic rodzicow ucznia.
Jesli jest to nagły wypadek powiadomic Dyrektora Szkoły;
4) nauczyciel powinien kontrolowac własciwą postawę uczniow w czasie zajęc. Korygowac
zauwaz8 one błędy i dbac o czystosc, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej
zakonczeniu;
5) po skonczonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyc drzwi, by nie dopuscic do
gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniow;
6) uczniow chcących skorzystac z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej,
zapewnienia własciwego oswietlenia i temperatury;
8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
13.

Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznac uczniow z:

1) zasadami postępowania w razie zauwaz8 enia ognia;
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagroz8 enia;
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem drog ewakuacyjnych;
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagroz8 enia.

Rozdział 4
Pracownicy administracji i obsługi w szkole
§ 114. 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 przestrzegac szczegołowy zakres
obowiązkow na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegołowego zakresu obowiązkow jest
potwierdzane podpisem pracownika.
3. Do podstawowych obowiązkow pracownika samorządowego nalez8 y w szczegolnosci:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisow prawa;
2) wykonywanie zadan sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie
dokumentow znajdujących się w posiadaniu jednostki, w ktorej pracownik jest zatrudniony,
jez8 eli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
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5) zachowanie uprzejmosci i z8 yczliwosci w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami,
podwładnymi oraz wspołpracownikami;
6) zachowanie się z godnoscią w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętnosci i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie polecen przełoz8 onego;
9) złoz8 enie oswiadczenia przez pracownikow na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu
działalnosci gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
§ 115. Na z8 ądanie Dyrektora Szkoły pracownik samorządowy zatrudniony na
stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest
obowiązany złoz8 yc oswiadczenie o stanie majątkowym.

Rozdział 5
Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w szkole
§ 116. Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w szkole
1.
Stanowiska Wicedyrektora Szkoły i inne stanowiska kierownicze, przypadkach
uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy Dyrektor Szkoły, za zgodą organy
prowadzącego.
2.
Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicow oraz organu
prowadzącego Dyrektor Szkoły powołuje osobę na stanowisko Wicedyrektora lub inne
stanowisko kierownicze.
§ 117. W szkole utworzone jest stanowisko Wicedyrektora.
§ 118. Zakres obowiązkow wicedyrektora:
Do zadan Wicedyrektora w zakresie spraw pedagogicznych nalez8 y w szczegolnosci:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie
obserwacji u wskazanych przez Dyrektora nauczycieli;
2) nadzor nad Samorządem Uczniowskim;
3) kierowanie Komisją Stypendialną;
4) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej
uczniom;
5) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowosci;
6) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
7) opracowywanie analiz wynikow badan efektywnosci nauczania i wychowania;
8) nadzor nad pracami Komisji Przedmiotowych;
9) wnioskowanie o nagrody, wyroz8 nienia i kary dla pracownikow pedagogicznych;
10) przygotowywanie projektow ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych
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przez Dyrektora nauczycieli;
11) przeprowadzanie szkoleniowych Rad Pedagogicznych z zakresu prawa oswiatowego;
12) opracowywanie planu lekcji na kaz8 dy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian
po wszelkich zamianach organizacyjnych;
13) bezposredni nadzor nad prawidłową realizacją zadan zleconych nauczycielom;
14) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawcow klas;
15) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
16) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
17) organizowanie warunkow dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;
18) pełnienie dyz8 uru kierowniczego w wyznaczonych prze Dyrektora godzinach;
19) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadan i oraz ich doskonaleniu zawodowym;
20) wspołdziałanie ze szkołami wyz8 szymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
21) nadzor nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za
zgodą Dyrektora Szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodzicow w zakresie działania
programowego;
22) opracowywanie na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wnioskow ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego;
23) kontrolowanie w szczegolnosci realizacji przez nauczycieli podstaw programowych
nauczanego przedmiotu;
24) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania;
25) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniow postanowien Statutu;
26) dbanie o własciwe wyposaz8 enie szkoły w srodki dydaktyczne i sprzęt;
27) przygotowywanie projektow uchwał, zarządzen, decyzji z zakresu swoich obowiązkow;
28) przygotowywanie materiałow celem ich publikacji na stronie http://www.zsp2krosno.pl/
szkoły oraz systematycznie kontrolowanie jej zawartosc;
29) kontrolowanie prawidłowosci wymagan edukacyjnych stawianych przez nauczycieli
uczniom w zakresie zgodnosci ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi
zasadami oceniania;
30) rozstrzyganie sporow między uczniami i nauczycielami w zakresie upowaz8 nienia Dyrektora
Szkoły;
31) wspołpraca z Radą Rodzicow i Radą Pedagogiczną;
32) kontrolowanie pracy pracownikow obsługi;
33) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godnosci nauczycieli;
34) wspołpraca z poradnią pedagogiczno–psychologiczną, policją i słuz8 bami porządkowi
w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
35) przestrzeganie wszelkich Regulaminow wewnątrzszkolnych, a w szczegolnosci Regulaminu
Pracy, przepisow w zakresie bhp i p/poz8 ;
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36) wykonywanie polecen Dyrektora szkoły.
37) zastępowanie Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecnosci w zakresie delegowanych
uprawnien.
§ 119.1. Do zadan Wicedyrektora w zakresie kształcenia zawodowego nalez8 y
w szczegolnosci:
1) bezposredni nadzor i kontrola pracowni;
2) nadzor nad biblioteką szkolną;
3) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych nauczycieli przedmiotow zawodowych
i praktycznej nauki zawodu i przekazywanie jej do księgowosci;
4) nadzor nad pracami Komisji Przedmiotow Zawodowych;
5) dokonywanie podziału na grupy na zajęciach praktycznych i teoretycznych przedmiotow
zawodowych;
6) kontrolowanie w szczegolnosci realizację przez nauczycieli podstaw programowych
z przedmiotow zawodowych;
7) wspołpraca z policją i słuz8 bami porządkowi w zakresie zapewnienia ładu i wnioskowanie
o nowe kierunki kształcenia w zawodach;
§ 120. 1.W Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
w Krosnie obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora Szkoły
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placowce.
2. Kaz8 dy pracownik szkoły jest obowiązany znac i przestrzegac postanowien zawartych
w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły
potwierdza własnoręcznym podpisem
§ 121. W szkole mogą działac, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym
względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych
pracownikow szkoły.

DZIAŁ X
Obowiązek nauki
Rozdział 1
Informacje ogólne
§ 122. 1. Obowiązek nauki trwa od ukonczenia gimnazjum, nie dłuz8 ej jednak niz8
do ukonczenia 18 roku z8 ycia.
§ 123. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisow
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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§ 124. Przez niespełnienie obowiązku nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecnosc
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych w szkole.
§ 125. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki są obowiązani do:
1) dopełnienia czynnosci związanych z zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi nauki
do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunkow umoz8 liwiających przygotowanie się do zajęc;

Rozdział 2
Zasady rekrutacji
§ 126. 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora Szkoły.
2.W celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły, Dyrektor corocznie powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej „Komisją”, wyznacza jej przewodniczącego, okresla skład
i zadania jej członkow, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie przyjmowania uczniow
do szkoł publicznych. Szczegołowe kryteria naboru okresla Regulamin Szkolnej Komisji
Rekrutacyjnej.
3. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, okreslony
w regulaminie dotyczy takz8 e postępowania uzupełniającego tj. postępowania po
przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placowka dysponuje
wolnymi miejscami.
4. Do zadan komisji rekrutacyjnej nalez8 y w szczegolnosci:
1) ustalenie wynikow postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomosci listy
kandydatow zakwalifikowanych i kandydatow niezakwalifikowanych;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomosci listy kandydatow przyjętych i kandydatow
nieprzyjętych;
5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomosci w formie
listy kandydatow zakwalifikowanych i kandydatow niezakwalifikowanych, zawierającej
imiona i nazwiska kandydatow oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata do szkoły.
6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jez8 eli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złoz8 ył wymagane dokumenty.
7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomosci listę kandydatow przyjętych
i kandydatow nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatow
przyjętych i kandydatow nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
8. Listy, o ktorych mowa w ust. 5 i 7, podaje się do publicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska
kandydatow uszeregowane w kolejnosci alfabetycznej oraz najniz8 szą liczbę punktow, ktora
uprawnia do przyjęcia.
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9. Dzien podania do publicznej wiadomosci listy, o ktorej mowa w ust. 8, jest okreslany
w formie adnotacji umieszczonej na tej liscie, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej.
10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomosci listy kandydatow
przyjętych i kandydatow nieprzyjętych, rodzic kandydata moz8 e wystąpic do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
Szkoły.
11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 7. Uzasadnienie
zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniz8 szą liczbę punktow, ktora uprawniała
do przyjęcia oraz liczbę punktow, ktorą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
12. Rodzic kandydata moz8 e wniesc do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
13. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
o ktorym mowa w ust. 10, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie
Dyrektora Szkoły słuz8 y skarga do sądu administracyjnego.
14. Jez8 eli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
15. Postępowanie uzupełniające powinno zakonczyc się do konca sierpnia roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na ktory jest przeprowadzane postępowanie
rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio.
16. Dane osobowe kandydatow zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłuz8 ej niz8 do konca
okresu, w ktorym uczen uczęszcza do szkoły.
17. Dane osobowe kandydatow nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba z8 e na rozstrzygnięcie
Dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie
zostało zakonczone prawomocnym wyrokiem.
§ 127 . Kryteria rekrutacji.
1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukonczenie gimnazjum.
2. Kandydaci do szkoły muszą spełniac wymagania zdrowotne dla danego zawodu.
3. Komisja przyjmuje do klas pierwszych uczniow, ktorzy:
1) posiadają swiadectwo ukonczenia gimnazjum
2) posiadają zaswiadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazan
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami
w sprawie badan lekarskich kandydatow do szkoł ponadgimnazjalnych.
4. W postępowaniu, o przyjęciu kandydatow do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone
przez dyrektora szkoły, uwzględniające :
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1) liczbę punktow moz8 liwych do uzyskania za wymienione na swiadectwie ukonczenia
gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i dwoch wybranych obowiązkowych zajęc
edukacyjnych;
2) liczbę punktow moz8 liwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego;
3) osiągnięcia ucznia (ukonczenie gimnazjum z wyroz8 nieniem lub szczegolne osiągnięcia
ucznia wymienione na swiadectwie ukonczenia gimnazjum )
5. Zgłoszenie kandydata do szkoły zawiera:
1)

wniosek;

2)

swiadectwo ukonczenia szkoły będącej podstawą programową danego typu szkoły;

3)

wyniki badania kompetencji;

4)

swiadectwo zdrowia;

5)

2 fotografie;

6)
informacje dodatkowe np. o indywidualnych osiągnięciach i zdolnosciach ucznia,
opinię z poradni o dostosowaniu wymagan, o sytuacji rodzinnej lub inne mogące miec
wpływ na preferencyjne przyjęcie ucznia do szkoły.
6. W przypadku większej liczby kandydatow spełniających te warunki, niz8 liczba wolnych
miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie następujące kryteria :
1)

wyniki egzaminu gimnazjalnego

2)
wymienione na swiadectwie ukonczenia gimnazjum oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z dwoch obowiązkowych zajęc edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora
Szkoły
3)

swiadectwo ukonczenia gimnazjum z wyroz8 nieniem

4)

szczegolne osiągnięcia wymienione na swiadectwie ukonczenia gimnazjum

5)
w przypadku rownorzędnych wynikow uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatow z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi moz8 liwosc wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
7. Przyjmowanie kandydatow na kwalifikacyjny kurs zawodowy moz8 e odbywac się w
kaz8 dym momencie roku szkolnego. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs
zobowiązani są złoz8 yc w sekretariacie szkoły podanie, kwestionariusz osobowy oraz
oswiadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o zdolnosci do podjęcia
nauki w danym zawodzie. Na podaniu powinni zaznaczyc, czy chcą korzystac ze wsparcia
przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległosc.
8. Dokumentacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzona przez szkołę obejmuje:
program nauczania, dziennik zajęc, protokoł z przeprowadzonego zaliczenia, ewidencję
wydanych zaswiadczen.
9. Warunkiem przyjęcia ucznia z innej szkoły jest wczesniejsza rozmowa
z pedagogiem i dyrektorem szkoły w obecnosci wychowawcy klasy, do ktorej uczen ma
byc przyjęty, w celu ustalenia warunkow, ktore musi spełniac, aby moc kontynuowac
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naukę w naszej szkole. W przypadku ucznia niepełnoletniego oswiadczenie zawierające
ww. warunki podpisuje uczen i jego rodzic (prawny opiekun), a uczen pełnoletni
podpisuje
je osobiscie.
§ 128. Wymagane dokumenty na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.
1. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci na podstawie wniosku.
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru
PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toz8 samosc,
2) imiona i nazwiska rodzicow kandydata,
3) adres miejsca zamieszkania rodzicow i kandydata,
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonow rodzicow kandydata, o ile je posiadają,
5) wskazanie kolejnosci wybranych publicznych szkoł w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych,
6) zaswiadczenia lub oswiadczenia potwierdzające spełnianie kryteriow przyjęc, zgodnie
z zasadami przedstawionymi na stronie internetowej szkoły.
2. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej,
a takz8 e zakres oraz zakres uprawnien i obowiązkow członkow komisji w postępowaniu
rekrutacyjnym okresla Regulamin Rekrutacji zwany dalej „Regulaminem”.
§ 129. 1. Do klasy programowo wyz8 szej w Szkole Dyrektor przyjmuje się ucznia na
podstawie:
1) swiadectwa ukonczenia klasy niz8 szej w szkole tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen
wydanego przez szkołę, z ktorej uczen odszedł;
2) pozytywnych wynikow egzaminow klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach
okreslonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow:
a)
w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, ktory wypełnia obowiązek nauki
poza szkołą (na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oswiaty),
b)
w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyz8 szej niz8 to wynika
z ostatniego swiadectwa szkolnego ucznia,
3) swiadectwa (zaswiadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego swiadectwa
szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki
szkolnej ucznia.
2.
Roz8 nice programowe z przedmiotow objętych nauką w klasie, do ktorej uczen
przechodzi są uzupełnione w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.
3.
Jez8 eli w klasie do ktorej uczen przechodzi, naucza się, jako przedmiotu
obowiązkowego, języka obcego nowoz8 ytnego innego niz8 język obcy nowoz8 ytny, ktorego
uczen uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęc edukacyjnych uniemoz8 liwia
mu uczęszczanie na zajęcia w innym oddziale lub grupie w tej samej szkole, uczen moz8 e:
1) uczyc się danego języka obcego nowoz8 ytnego, wyrownując we własnym zakresie braki
programowe do konca roku szkolnego;
2) kontynuowac we własnym zakresie naukę języka obcego nowoz8 ytnego, ktorego uczył się
w poprzedniej szkole ( ITN ), albo
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3) uczęszczac do klasy z nauką danego języka obcego nowoz8 ytnego w innej szkole.
4. Dla ucznia, ktory kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego
nowoz8 ytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego nowoz8 ytnego,
wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, a w przypadku braku nauczyciela danego języka –
nauczyciel zatrudniony w innej szkole w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

DZIAŁ XI
Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej
Rozdział 1
Członek społeczności szkolnej
§ 130. Członek społecznosci szkolnej.
1. Członkiem społecznosci Szkoły staje się kaz8 dy, kto został przyjęty do Szkoły
w okreslony przez zasady przyjmowania sposob.
2. Wraz z zakonczeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społecznosci
szkolnej.
3. ZQ adne prawa obowiązujące w szkole nie mogą byc sprzeczne z międzynarodowymi
prawami człowieka i dziecka.
4.
Wszyscy członkowie społecznosci szkolnej są rowni wobec prawa bez względu
na roz8 nice rasy, płci, religii, poglądow politycznych czy innych przekonan, narodowosci,
pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
5. Traktowanie członkow:
1) nikt nie moz8 e byc poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub
karaniu;
2)

z8 aden członek społecznosci Szkoły nie moz8 e podlegac arbitralnej i bezprawnej ingerencji
w sferę jego z8 ycia prywatnego;

3) szerzenie nienawisci lub pogardy, wywoływanie wasni lub poniz8 anie członka społecznosci
Szkoły ze względu na roz8 nice narodowosci, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
4) nikogo nie wolno zmuszac do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnosciach,
obrzędach religijnych lub nauce religii;
5) kaz8 dy bez względu na swoj wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:
a)
pozostałych osob,

poszanowania godnosci osobistej, dobrego imienia i własnosci

b)
przestrzegania
kontaktach z innymi ludzmi,
c)
i rodzinnych,

zasady

poszanowania

cudzej

godnosci

w

zachowania tajemnicy dotyczącej waz8 nych spraw osobistych
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d)
zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej
osoby oraz uz8 ywanie wulgarnych słow, zwrotow i gestow;
6) nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub
psychicznej do naruszania godnosci i praw innego człowieka.
6. Wszyscy członkowie społecznosci szkolnej odpowiadają za dobra materialne
zgromadzone w Szkole.
7. Uczen i jego rodzice odpowiadają materialnie za swiadomie wyrządzone przez
ucznia szkody.
8. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyc się o honor Szkoły
i kultywowac jej tradycje.

Rozdział 2
Szczegółowy opis praw i obowiązków członków społeczności szkolnej
§ 131.1. Uczen w szkole ma prawo do:

1) wszelkich informacji, ktore mogą miec wpływ na jego sytuację w szkole;
2) zapoznania go z przysługującymi mu prawami i uprawnieniami;
3) swobody wyraz8 ania mysli i przekonan, o ile nie naruszają one dobra osobistego osob
trzecich;

4) startowania i reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i przeglądach;
5) uczestniczenia lub nieuczestniczenia w nauce religii lub etyki;
6) korzystania z pomocy opiekunczej i materialnej, w miarę moz8 liwosci finansowych szkoły;
7) zgłaszania (w sprawach spornych, sytuacjach konfliktowych) swoich zastrzez8 en
do rzecznika praw uczniowskich, wychowawcy, pedagoga, Wicedyrektora; sprawy
nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora lub Rady Pedagogicznej, ktorych decyzje
są ostateczne.

2. Uczen w szkole ma obowiązek:
1) przestrzegania zasad kultury wspołz8 ycia;
2) dbania o honor i tradycje Szkoły;
3) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły oraz Rady
Pedagogicznej;

4) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i wszystkim
ludziom poprzez społeczne akceptowane formy;

5) posiadac legitymację szkolną.
3. Poszanowanie godnosci. Kaz8 dy bez względu na swoj wiek i funkcję w Szkole ma
prawo do:

1) podmiotowego i z8 yczliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
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2) poszanowania godnosci osobistej i nietykalnosci cielesnej;
3) uznania i zachowania toz8 samosci narodowej lub etnicznej;
4) poszanowania swej własnosci osobistej ze strony wszystkich pozostałych;
5) rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępow w nauce.
4. Kaz8 dy bez względu na swoj wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:
1) poszanowania godnosci osobistej, dobrego imienia i własnosci pozostałych osob;
2) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godnosci w kontaktach z innymi ludzmi;
3) zachowania tajemnicy dotyczącej waz8 nych spraw osobistych i rodzinnych;
4) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz uz8 ywanie
wulgarnych słow, zwrotow i gestow.

5. Nikt nie ma prawa do:
1) wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do naruszania
godnosci i praw innego człowieka.

6. Lekcja:
1) uczniowie mają prawo do:
a)

zdobywania wiedzy oraz harmonijnego rozwoju własnej osobowosci,

b)

rozwijania zainteresowan, zdolnosci i talentow,

c)
lekcji,
d)

znajomosci celu lekcji oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu tresci
zwrocenia się do nauczyciela o wyjasnienie niezrozumiałych partii materiału,

e)
okreslenia przez nauczyciela czasu, w ktorym powinni uzupełnic braki
wynikające z absencji;

2) uczniowie mają obowiązek:
a)

systematycznego i aktywnego brania udziału w lekcji,

b)

przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,

c)
uzupełnienia brakow wynikających z absencji w okreslonym przez nauczyciela
terminie,
d)
uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęc i przybywania na nie
punktualnie. Mimo spoznienia na zajęcia, uczen zobowiązany jest do przybycia do sali,
w ktorej odbywają się zajęcia,
e)
w czasie zajęc lekcyjnych uczen powinien zachowac nalez8 ytą uwagę, nie
rozmawiac z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierac
głos, gdy zostanie do tego upowaz8 niony;

3) nauczyciele mają prawo do:
a)

wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej;

4) nauczyciele mają obowiązek:
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a)

ułatwienia uczniom osiągnięcia celu lekcji i motywowania ich do pracy,

b)
wspierania swą
postawą
i działaniami
psychofizycznego ucznia, jego zdolnosci i zainteresowan,

pedagogicznymi

rozwoju

c)
udzielania pomocy w przezwycięz8 aniu niepowodzen szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniow, diagnozę psychologiczną i lekarską,
d)

bezstronnego, obiektywnego i sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniow,

e)
umoz8 liwienia uczniowi zabranie głosu w czasie zajęc w kaz8 dym przypadku,
gdy uczen zgłosi taki zamiar.

7. Praca domowa:
1) uczniowie mają prawo do zminimalizowania ilosci zadan domowych zadawanych
z piątku na poniedziałek;

2) uczniowie mają obowiązek starannego i systematycznego wykonywania pracy domowej;
3) nauczyciele mają prawo:
a)

ustalenia zasad pracy domowej oraz kryteriow jej oceny,

b)

usprawiedliwiania niewykonania pracy domowej,

4) nauczyciele mają obowiązek uwzględnienia roz8 nych okolicznosci domowych i z8 yciowych
u swych uczniow, ktore mogą miec negatywny wpływ na wywiązywanie się z pracy
domowej;

5) rodzice mają obowiązek interesowania się pracą domową swego dziecka, a takz8 e
zapewnienia własciwych warunkow w mieszkaniu do swobodnej pracy dziecka.

8. Zeszyt przedmiotowy:
uczniowie mają prawo do ukierunkowania, jak prowadzic zeszyt przedmiotowy oraz
do oceny, co jakis czas, swoich staran w tym zakresie;

1) uczniowie mają obowiązek:
a)

starannego i systematycznego prowadzenia zeszytu,

b)

posiadania zeszytu przedmiotowego na lekcji;

2) nauczyciele mają obowiązek ukierunkowania i kontrolowania zeszytu uczniowskiego;
3) rodzice mają obowiązek przeglądania zeszytow swoich dzieci, zachęcania do starannosci
w prowadzeniu zeszytu.

9. Podręcznik przedmiotowy:
1) uczniowie mają obowiązek posiadania i szanowania podręcznikow szkolnych, zwłaszcza
udostępnianych przez bibliotekę lub nauczyciela przedmiotu;

2) nauczyciele mają prawo do wyboru podręcznika do prowadzenia swego przedmiotu;
3) nauczyciele mają obowiązek poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o swej decyzji
dotyczącej wyboru podręcznika: uczniow i ich rodzicow, a takz8 e władze szkoły;

4) rodzice mają obowiązek zakupienia dla swego dziecka kompletu podręcznikow
i niezbędnych pomocy wskazanych przez szkołę lub poinformowania placowki
o problemach w ich zakupie.
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10. Sprawdzian
1) uczniowie mają prawo do:
a)

znajomosci wymagan przedmiotowych przewidzianych sprawdzianem,

b)
najwyz8 ej 3 sprawdzianow w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niz8 jeden
sprawdzian dziennie,
c)
do okreslenia przez
z tygodniowym wyprzedzeniem,

nauczyciela

terminu

sprawdzianu

przynajmniej

d)
otrzymania poprawionej pracy kontrolnej w ciągu 2 tygodni, kartkowki w ciągu
7 dni, wyjątek stanowi nieobecnosc nauczyciela,

2) nauczyciele mają prawo do:
a)
zmiany formy egzekwowania wiedzy w przypadkach powtarzającego się
unikania sprawdzianow,
b)
dokonania bez zapowiedzenia krotkiego, pisemnego sprawdzianu obejmującego
co najwyz8 ej materiał z 3 ostatnich tematow (tzw. „kartkowka”); w uzasadnionych
przypadkach samorząd klasy moz8 e zaproponowac nauczycielowi przesunięcie terminu
kartkowki, jednak decyzja nalez8 y wyłącznie do nauczyciela.

3) Nauczyciele mają obowiązek:
a)
przestrzegania zasady ilosciowego obciąz8 enia uczniow sprawdzianami tego typu
w tygodniu i w ciągu dnia szkolnego,
b)

wpisywania terminu sprawdzianu ołowkiem w dzienniku lekcyjnym,

c)

oddania sprawdzianow nie pozniej niz8 2 tygodnie po ich przeprowadzeniu.

4) rodzice mają prawo do zapoznania się z pracami kontrolnymi swojego dziecka.
11. Ocena szkolna
1) uczniowie mają prawo do:
a)

posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriow ocen z przedmiotow i zachowania,

b)

korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętnosci,

c)

nieotrzymywania ocen niedostatecznych w następujące dni:

-od rozpoczęcia zajęc dydaktycznych w nowym roku szkolnym do 15 wrzesnia
(uczniowie klas I),
-w pierwszy dzien po przerwach swiątecznych i semestralnych,
-w poniedziałki po tygodniu, w ktorym zajęcia dydaktyczne odbywały się w sobotę,
-po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecnosci w szkole (uczen sam
winien zgłosic to nauczycielowi),
-po zakonczonej wycieczce szkolnej (na wniosek opiekuna wycieczki),
-raz w ciągu semestru byc nieprzygotowanym do zajęc bez przyczyny,
-nieprzygotowania do zajęc wynikających z reguł gry losowej uczniow;
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d)
odwołania się od ocen srodrocznych i rocznych według przepisow zawartych
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
e)

poinformowania ich o sposobach sprawdzania osiągnięc,

f)

sprawiedliwosci i jawnosci w ocenianiu;

2) uczniowie ponoszą odpowiedzialnosc za unikanie sprawdzianow i prac kontrolnych,
za uniemoz8 liwianie nauczycielowi prawidłowego oceniania ich postępow;

3) nauczyciele mają prawo do oceniania zgodnie z przedstawionymi wymaganiami;
4) nauczyciele mają obowiązek:
a)

systematycznego wystawiania ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym,

b)
bezstronnego, obiektywnego i sprawiedliwego oceniania,
z obowiązującym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,

zgodnego

c)
poinformowania ustnie ucznia i w porozumieniu z wychowawcą, pisemnie jego
rodzicow o przewidywanej srodrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej z przedmiotu,
na miesiąc przed zakonczeniem 1 połrocza lub roku. Potwierdzenie przyjęcia tej
informacji umieszczane jest poprzez podpis rodzica w dzienniku wychowawcy;

5) nauczyciele ponoszą odpowiedzialnosc za rzetelną i sprawiedliwą ocenę postępow swoich
uczniow i za informowanie rodzicow o tej ocenie, szczegolnie o zagroz8 eniach dotyczących
promocji ucznia do klasy wyz8 szej;

6) rodzice mają prawo do biez8 ącej informacji o postępach dziecka, a takz8 e zapoznania się
z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

7) rodzice mają obowiązek:
a)
wspołpracy z nauczycielami w przezwycięz8 aniu trudnosci w nauce dziecka,
trudnosci wychowawczych i rozwijaniu zdolnosci,
b)
uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny
harmonogramem zebran.

12. Frekwencja
1) uczniowie mają prawo do opuszczania lekcji tylko z powodu choroby i bardzo waz8 nych
przyczyn osobistych;

2) uczniowie mają obowiązek:
a)

regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne,

a)
usprawiedliwienia nieobecnosci na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie
zobowiązany jest przedłoz8 yc w terminie do 1 tygodnia; po tym czasie nieobecnosc będzie
traktowana jako nieusprawiedliwiona. Usprawiedliwienia nieobecnosci ucznia dokonują
rodzice w formie pisemnego oswiadczenia o przyczynach nieobecnosci ich dziecka na
zajęciach. Oswiadczenie moz8 e byc podpisane przez jednego z rodzicow. Dokumentem
usprawiedliwiającym nieobecnosc ucznia na zajęciach jest takz8 e zaswiadczenie lekarskie
(oryginał albo kopia). "W przypadku uczniow realizujących zajęcia praktyczne jako
pracownicy młodociani usprawiedliwienia nieobecnosci dokonuje się na podstawie
zaswiadczenia od lekarza (oryginał lub czytelna kserokopia) lub pisemnego zwolnienia od
pracodawcy opatrzonego podpisem pieczątką zakładu pracy. ;
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8) nauczyciele mają prawo do domagania się usprawiedliwienia w terminie;
9) nauczyciele mają obowiązek na kaz8 dej lekcji sprawdzania obecnosci uczniow:
a)
usprawiedliwiania tylko tych nieobecnosci, ktore wynikły z choroby lub bardzo
waz8 nych spraw osobistych,
b)
w razie nierealizowania obowiązku nauki przez ucznia, wychowawca kontaktuje
się z rodzicami (prawnymi opiekunami) celem wyjasnienia absencji. Gdy podjęte działania
nie przynoszą oczekiwanych rezultatow, wychowawca podejmuje dalsze kroki
w porozumieniu z pedagogiem szkolnym,
c)
pedagog szkolny ma prawo rozmawiania z uczniem i jego rodzicami
o przyczynach nieobecnosci;

10)

pedagog szkolny we wspołpracy z wychowawcą klasy ma prawo do:
a)
pisemnego lub telefonicznego informowania rodzicow o ilosci godzin
nieusprawiedliwionych oraz konsekwencjach nierealizowania obowiązku nauki,
b)
zawiadamiania sądu o braku realizacji obowiązku nauki, co pociąga za sobą
wydanie postanowien w sprawie nieletniego.

11)

12)

rodzice mają prawo do:
a)

odpowiedzialnego decydowania o opuszczaniu przez dziecko zajęc szkolnych,

b)

usprawiedliwiania nieobecnosci.

rodzice mają obowiązek:
a)

czuwania nad prawidłową realizacją obowiązku nauki,

b)

dopilnowania, aby dziecko w terminie dostarczyło usprawiedliwienie,

c)
kontaktowania się z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, kiedy dziecko
wagaruje.

13. Impreza klasowa, dyskoteka
1) uczniowie mają prawo do organizowania roz8 nego rodzaju imprez klasowych i dyskotek za
zgodą Dyrektora i przy wspołpracy wychowawcy klasy, nauczyciela-opiekuna;

2) uczniowie mają obowiązek:
a)

przygotowania miejsca, sprzętu i scenariusza imprezy,

b)

zorganizowania słuz8 by porządkowej,

c)

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i kultury;

3) nauczyciele mają obowiązek:
a)
uzgodnienia terminu imprezy z Dyrektorem Szkoły na tydzien przed planowaną
imprezą,
b)

zadbania o bezpieczną zabawę;

4) rodzice mają prawo uczestniczenia w przygotowaniu imprezy klasowej, dyskoteki szkolnej;
5) rodzice mają obowiązek:
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a)
dostarczyc pisemną zgodę na samodzielny powrot z imprezy szkolnej lub
pozaszkolnej,
b)

zadbania o pełne bezpieczenstwo swoich dzieci w trakcie powrotu do domu;

6) Szkoła oczekuje wspołpracy rodzicow przy organizacji i przebiegu (nadzor) imprez
ogolnoszkolnych.

14. Wycieczka
1)

wyjazd moz8 e odbyc się przy udziale co najmniej 80% stanu klasy. W uzasadnionych
przypadkach zasada nie musi byc stosowana;

2) uczniowie mają prawo do:
a)
uczestniczenia w wycieczkach zorganizowanych przez wychowawcę lub
nauczyciela przedmiotu za wiedzą i zgodą rodzicow,
b)

wspołdecydowania o celu i terminie wycieczki;

3) uczniowie mają obowiązek:
a)

bezwzględnego przestrzegania zasad BHP w czasie wycieczki,

b)

przekazywania rodzicom informacji dotyczących wycieczki,

c)

uzyskania pisemnej zgody na wyjazd od rodzicow;

4) nauczyciele mają prawo do:
a)

wspołdecydowania o miejscu, celu i terminie wycieczki,

b)
odmowy zorganizowania wycieczki, jez8 eli uczniowie raz8 ąco nie stosują się
do Statutu Szkoły,
c)
odmowy wciągnięcia na listę uczestnikow wycieczki ucznia, ktory raz8 ąco nie
przestrzega regulaminow szkolnych,
d)
pobrania zaliczki, ktora nie ulega zwrotowi, jesli przekazana została
organizatorowi wyjazdu;

5) nauczyciele mają obowiązek:
a)
przypomnienia przed kaz8 dą wycieczką zasad bezpieczenstwa potwierdzonego
wpisem w karcie wycieczki,
b)
zadbania o bezpieczenstwo uczniow, w tym zapewnienia odpowiedniej liczby
opiekunow,
c)

poinformowania o planach wyjazdow uczniow i rodzicow,

d)
okreslenia gdzie, w jakim celu i kiedy odbywa się wycieczka oraz jaki jest
przewidywany koszt,
e)
dostarczenia Dyrektorowi pełnej dokumentacji (m.in. listy obecnosci i karty
wycieczki z adresem i telefonem miejsca pobytu);

6) rodzice mają prawo do:
a)

pełnej wczesniejszej informacji o planowanych wycieczkach,

b)

wspołdecydowania o miejscu, terminie i kosztach wycieczki;
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7) rodzice

mają obowiązek zapewnienia odpowiedniego
z programem, celami i załoz8 eniami wycieczki.

ekwipunku

zgodnego

15. Zajęcia pozalekcyjne
1) uczniowie mają prawo do:
a)

zgłaszania potrzeb w zakresie organizacji interesujących ich zajęc,

b)
uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, jez8 eli nie kolidują one z zajęciami
lekcyjnymi,
c)

wyboru rodzaju powyz8 szych zajęc odpowiadających ich zainteresowaniom,

d)
działania w Samorządzie Uczniowskim, wybierania i bycia wybieranym
do samorządu klasowego i szkolnego, wyboru nauczyciela – opiekuna Samorządu;

2) uczniowie mają obowiązek zrezygnowania z zajęc pozalekcyjnych, gdy wpływają one na ich
absencję w szkole lub obniz8 enie wynikow w nauce;

3) nauczyciele mają prawo do:
a)

okreslenia charakteru prowadzonych przez siebie zajęc,

b)

wyboru form pracy na tych zajęciach,

c)
interwencji, gdy zajęcia pozaszkolne mają negatywny wpływ na obecnosc dziecka
w szkole lub wyniki w nauce;

4) nauczyciele mają obowiązek organizowania ogolnodostępnych zajęc pozalekcyjnych
po zajęciach szkolnych;

5) rodzice mają prawo do wspołdecydowania o wyborze zajęc pozalekcyjnych;
6) rodzice mają obowiązek pomocy dziecku w zachowaniu rownowagi pomiędzy zajęciami
obowiązkowymi i pozalekcyjnymi.

16. Stroj codzienny i odswiętny
1) uczniowie mają prawo do zachowania swojego stylu i indywidualnosci w ubiorze,
w granicach okreslonych niniejszym regulaminem;

2) uczniowie mają obowiązek:
a)
do zachowania schludnego, skromnego (niewyzywającego i nieprowokującego)
wyglądu; ubierania się czysto i estetycznie, zgodnie z ogolnie przyjętymi normami
i zasadami (np. niepropagującymi subkultury młodziez8 owe),
b)

posiadania czystych, naturalnych włosow, fryzury estetycznej,

c)

stosowania skromnego, nie wyzywającego makijaz8 u,

d)
zostawiania okryc wierzchnich w szafkach oraz obuwia zmiennego w okresie
jesienno-zimowym,
e)
dbania o to, aby elementy ubioru np. piercing itp. nie zagraz8 ały bezpieczenstwu
i zdrowiu własnemu oraz kolez8 anek i kolegow,
f) noszenia stroju galowego w uroczyste dni szkolne, reprezentowania Szkoły
w obchodach swiąt panstwowych (dziewczęta – biała bluzka, czarna lub granatowa
jednobarwna spodnica lub spodnie, jednobarwna lub dwukolorowa sukienka
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o kolorystyce podanej powyz8 ej i długosci nie krotszej niz8 15 cm powyz8 ej kolana, zarowno
bluzka jak i sukienka powinny miec skromny dekolt z przodu, nie posiadac dekoltu z tyłu
i zakrywac brzuch; chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie lub garnitur),
g)
nieprzynoszenia do szkoły cennych elementow stroju, biz8 uterii, wartosciowych
przedmiotow;

3) nauczyciele mają prawo do:
a)

do zwrocenia uwagi uczniowi, jesli jego ubior jest niewłasciwy,

b)
poproszenia o rozmowę rodzicow, jesli uczen raz8 ąco narusza regulamin
dotyczący ubioru szkolnego,
c)
obniz8 enia oceny z zachowania w przypadku nieprzestrzegania powyz8 szych
obowiązkow;

4) nauczyciele mają obowiązek:
a)
zwrocenia uwagi uczniowi, a nawet zaz8 ądania zdjęcia elementow ubioru, ktore
stanowią dla niego i innych zagroz8 enie,
b)
powiadamiania rodzicow o nierespektowaniu przez ucznia jego obowiązkow
dotyczących stroju;

5) rodzice mają obowiązek:
a)

dbania o czysty i estetyczny wygląd swego dziecka,

b)

w sytuacjach trudnych wspołpracowania ze Szkołą.

17. Mienie szkolne
1) uczniowie mają prawo do:
a)
korzystania ze wszystkich pomieszczen i urządzen zgodnie z ich przeznaczeniem
i w mysl obowiązujących regulaminow,
b)

bezpiecznych warunkow pracy w szkole;

2) uczniowie mają obowiązek:
a)

dbałosci o dobro wspolne, ład i porządek w szkole,

b)

naprawiania wyrządzonych szkod materialnych,

c)

zgłaszania nauczycielom i innym pracownikom szkoły zauwaz8 onych usterek;

3) nauczyciele mają prawo do:
a)

wyciągania konsekwencji z aktow celowego niszczenia mienia przez uczniow,

b)
pociągnięcia do odpowiedzialnosci finansowej rodzicow za wszelkie szkody
poczynione przez ich dzieci;

4) nauczyciele mają obowiązek:
a)
zgłaszania Dyrektorowi,
bezpieczenstwa uczniow,
b)

jez8 eli

mienie

szkolne

stanowi

zagroz8 enie

zgłaszania Dyrektorowi aktow wandalizmu i celowego niszczenia mienia szkoły;
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5) rodzice ponoszą odpowiedzialnosc za pokrycie kosztow naprawy celowych zniszczen
dokonanych przez ich dzieci.

18. Zachowanie, bezpieczenstwo i zdrowie uczniow
1) uczniowie mają prawo do:
a)

tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)
bezpiecznych warunkow nauki w szkole oraz własciwej organizacji wycieczki,
biwaku lub wyjscia poza szkołę,
c)

wymagania od innych, aby nie szkodzili ich zdrowiu;

2) uczniowie mają obowiązek:
a)
bezwzględnego przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisow przeciwpoz8 arowych,
b)

nieopuszczania terenu szkoły podczas lekcji i przerw,

c)
brania udziału w programach profilaktycznych i profilaktyczno-zdrowotnych
proponowanych w ramach zajęc szkolnych,
d)
nieszkodzenia sobie na zdrowiu przez np. uz8 ywanie narkotykow, papierosow,
alkoholu i „dopalaczy” itd.,
e)
unikania zabaw i zachowan, ktore mogą doprowadzic do uszkodzenia ciała lub
kalectwa,
f)

nieprzynoszenia do szkoły przedmiotow ogolnie uwaz8 anych za niebezpieczne;

3) nauczyciele mają prawo do:
a)
zwrocenia uczniowi
i bezpieczenstwu innych,
b)

uwagi,

jesli

jego

zachowanie

zagraz8 a

zdrowiu

odebrania uczniowi przedmiotu niebezpiecznego;

4) nauczyciele mają obowiązek:
a)
dbania o zdrowie psychiczne uczniow, rozładowywania ich napięc i niepokojow,
frustracji, konfliktow sumienia,
b)
bezwzględnego przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisow przeciwpoz8 arowych,
c)

zapoznania uczniow z przepisami bhp i ppoz8 .

d)
sprawdzenia przed kaz8 dymi zajęciami, czy warunki nie stwarzają zagroz8 en dla
zdrowia czy z8 ycia uczniow i bezzwłocznego zgłaszania kierownictwu szkoły zauwaz8 onych
zagroz8 en,
e)
zawiadomienia władz Szkoły, jesli zachowanie ucznia stanowi zagroz8 enie dla
zdrowia innych,
f)

wzywania rodzicow w takich przypadkach,

g)

wspołpracowania z policją i straz8 ą miejską w przypadkach szczegolnie trudnych;

5) nauczyciele - wychowawcy mają obowiązek:
a)

regularnie co miesiąc ustalac oceny z zachowania swoich wychowankow,
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b)
kształtowac własciwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godnosci osoby ludzkiej,
c)
utrzymywac stały kontakt z rodzicami w sprawach postępow w nauce
i zachowaniu ucznia, włączając ich do rozwiązywania problemow wychowawczych
d)
wspołpracowac z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Krosnie;

6) rodzice mają prawo do:
a)

do biez8 ącej informacji o zachowaniu swego dziecka,

b)

znajomosci celow i zadan Szkoły,

c)

zgłaszania do programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji,

d)

wspołudziału w pracy wychowawczej,

e)
do wymagania, aby jego dziecko nie było naraz8 one na zachowania niebezpieczne,
zagraz8 ające jego zdrowiu;

7) rodzice mają obowiązek:
a)

interesowania się zdrowiem dziecka i wspołpracowania z pielęgniarką szkolną,

b)

dbania, aby dziecko nie przynosiło do szkoły przedmiotow niebezpiecznych,

c)
wspołpracowania ze Szkołą w rozwiązywaniu problemow wychowawczych
i zdrowotnych.
§ 132.1. Uczen zwolniony z udziału w zajęciach wychowania fizycznego, z pracy przy
komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka
obcego ma prawo do zwolnienia z zajęc z tego przedmiotu po spełnieniu warunkow:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka
obcego z ktorych uczen ma byc zwolniony umieszczone są w planie zajęc jako pierwsze lub
ostatnie w danym dniu;
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w ktorym wyraznie zaznaczą,
z8 e przejmują odpowiedzialnosc za ucznia w czasie jego nieobecnosci na zajęciach.
2. Uczen zwolniony z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii
informacyjnej, drugiego języka obcego, wychowania fizycznego ma obowiązek uczęszczac na
lekcje tego przedmiotu, jez8 eli w tygodniowym planie zajęc są one umieszczone w danym dniu
pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
3. Uczen nabiera uprawnien do zwolnienia z zajęc wychowania fizycznego, informatyki
lub technologii informacyjnej, drugiego języka obcego po otrzymaniu decyzji Dyrektora
Szkoły.
§ 133.W ostatnim tygodniu nauki (IV kl. Technikum, III kl. Szkoły Branz8 owej zmieniający
lub rezygnujący ze szkoły) uczen ma obowiązek rozliczyc się ze szkołą. Potwierdzeniem
rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
§ 134.Uczniom nie wolno:
1. Przebywac w szkole pod wpływem alkoholu, narkotykow i innych srodkow
o podobnym działaniu.
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2. Wnosic na teren szkoły alkoholu, narkotykow i innych srodkow o podobnym
działaniu.
3. Wnosic na teren szkoły przedmiotow i substancji zagraz8 ających zdrowiu i z8 yciu.
4. Wychodzic poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęc.
5. Spoz8 ywac posiłkow i napojow w czasie zajęc dydaktycznych.
6. Rejestrowac przy pomocy urządzen technicznych obrazow i dzwiękow bez wiedzy
i zgody zainteresowanych.
7. Uz8 ywac podczas zajęc edukacyjnych telefonow komorkowych. W sytuacjach nagłych
informacje przekazywane są za posrednictwem sekretariatu szkoły.
8. Zapraszac obcych osob do szkoły.

Rozdział 3
Zasady korzystania z telefonów komórkowych
§135. Zasady korzystania z telefonow komorkowych i innych urządzen elektronicznych
na terenie szkoły:
1. Uczen na odpowiedzialnosc swoją i rodzicow lub prawnych opiekunow przynosi
do szkoły telefon komorkowy lub inne urządzenia elektroniczne np. odtwarzacze MP3.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialnosci za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz uz8 ywania telefonow komorkowych i innych
urządzen elektronicznych np. dyktafonow, odtwarzaczy MP3.
4. Poprzez „uz8 ywanie" nalez8 y rozumiec (w wypadku telefonu komorkowego):
1) nawiązywanie połączenia telefonicznego;
2) redagowanie lub wysyłanie wiadomosci typu sms, mms lub podobnej;
3) rejestrowanie materiału audiowizualnego;
4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;
5) transmisja danych;
6) wykonywania obliczen.
W przypadku innych urządzen elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „uz8 ywanie”
dotyczy wszystkich w/w punktow moz8 liwych do wykonania na danym urządzeniu.
5. Przed rozpoczęciem zajęc edukacyjnych uczen ma obowiązek wyciszyc i schowac
aparat telefoniczny.
6. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon moz8 e byc
uz8 ywany w trybie „milczy”.
7. Nagrywanie dzwięku i obrazu za pomocą telefonu jest moz8 liwe jedynie za zgodą
osoby nagrywanej i fotografowanej, a jesli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna
jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.
8. W razie koniecznosci skontaktowania się z rodzicami czy omowienia waz8 nej sprawy
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uczen ma obowiązek zwrocic się do nauczyciela z prosbą o pozwolenie na uz8 ycie telefonu.
9. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:
1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym lub dzienniku klasowym;
2) nauczyciel zobowiązuje ucznia do zadzwonienia z jego telefonu do rodzicow lub prawnych
opiekunow w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspolnej (rodzica
i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;
3) w razie niemoz8 nosci skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje
przekazany do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły;
4) o depozycie informuje rodzicow ( prawnych opiekunow ) ucznia wychowawca klasy .
10. Pracownik szkoły odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu”
ma obowiązek:
1) wyłączyc go przy włascicielu i oddac kartę SIM.
2) wypisac pokwitowanie (2 egzemplarze, wzor w sekretariacie szkoły), w ktorym powinny byc
zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data, godz. zabrania aparatu, typ aparatu,
nazwisko i imię nauczyciela, podpis nauczyciela;
3) przekazac jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi.
11. Uczen moz8 e na podstawie pokwitowania odebrac aparat po zakonczeniu zajęc
edukacyjnych w danym dniu, jez8 eli tak zostało ustalone z nauczycielem lub Wicedyrektorem.
W przeciwnym wypadku rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiscie odebrac aparat
lub inne urządzenie elektroniczne.
12. Odmowienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego
skutkuje odpowiednim wpisem w zeszycie uwag i upomnieniem Dyrektora Szkoły.
W skrajnych sytuacjach uczen moz8 e otrzymac naganę Dyrektora Szkoły.
13. Zakaz korzystania z telefonow komorkowych obowiązuje takz8 e nauczycieli i innych
pracownikow szkoły podczas zajęc edukacyjnych, narad i posiedzen Rady Pedagogicznej
(nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się waz8 nej rozmowy telefonicznej
dotyczącej sprawy słuz8 bowej).

Rozdział 4
Nagrody i kary
§ 136. Nagrody
1. Uczen Szkoły moz8 e otrzymac nagrody i wyroz8 nienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia;
4) dzielnosc i odwagę.
2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela,
Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodzicow, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
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3. Ustala się następujące rodzaje nagrod dla uczniow:
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;
2) pochwała Dyrektora wobec całej społecznosci szkolnej;
3) dyplom;
4) bezpłatna wycieczka dla wyroz8 niających się uczniow;
5) nagrody rzeczowe.
4. Nagrody finansowane są przez Radę Rodzicow oraz z budz8 etu szkoły.
5. Uczen otrzymuje wyroz8 nienie w postaci swiadectwa z biało-czerwonym paskiem
pionowym i nadrukiem „z wyroz8 nieniem”, jesli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał
srednią ocen wszystkich przedmiotow obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub
bardzo dobre zachowanie.
6. Odwołanie się od przyznanej nagrody przysługuje uczniom, rodzicom (prawnym
opiekunom) oraz osobie nagrodzonej. Odwołanie od nagrody wnosi się do osoby, ktora
przyznała nagrodę (wychowawca, Dyrektor Szkoły) w terminie siedmiu dni od ogłoszenia
informacji o przyznanej nagrodzie, w formie pisemnej.
7. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny,
w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
8. Decyzja komisji jest ostateczna.
2. Kary
1) Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniow;
2) ustala się następujące rodzaje kar:
a) uwaga ustna nauczyciela,
b) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku lekcyjnym;
c)

upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika,

d) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do Dyrektora,
e) nagana Dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodzicow,
f) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor moz8 e wystąpic z wnioskiem
do kuratora oswiaty o usunięcie ucznia ze szkoły, gdy ten:
-umyslnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
-dopuszcza się kradziez8 y,
-wchodzi w kolizje z prawem,
-demoralizuje innych uczniow,
-permanentnie narusza postanowienia Statutu;
3) kara wymierzana jest na wniosek:
a) wychowawcy, nauczyciela, Dyrektora, innego pracownika szkoły,
b) Rady Pedagogicznej,
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c)

innych osob;

4) od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:
a) wystąpienia do Dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej
karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,
b) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej
karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,
c) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oswiaty w ciągu 7 dni
od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.

Rozdział 5
Zasady przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia z listy
§ 137.Szczegołowe zasady wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły lub
skreslenia z listy uczniow.
1. Rada Pedagogiczna moz8 e podjąc uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego
przeniesienia do innej szkoły lub skreslenia z listy uczniow. Decyzję w sprawie przeniesienia
do innej szkoły podejmuje Podkarpacki Kurator Oswiaty.
2. Wykroczenia stanowiące podstawę do będące złoz8 enia wniosku o przeniesienie do
innej szkoły lub skreslenia z listy uczniow:
1) swiadome działanie stanowiące zagroz8 enie z8 ycia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla
innych uczniow lub pracownikow Szkoły;
2) rozprowadzanie i uz8 ywanie srodkow odurzających, w tym alkoholu i narkotykow;
3) swiadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społecznosci szkolnej lub
naruszanie godnosci, uczuc religijnych lub narodowych;
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5) kradziez8 ;
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaz8 , przekupstwo;
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członkow społecznosci szkolnej;
8) czyny nieobyczajne;
9) stwarzanie sytuacji zagroz8 enia publicznego, np. fałszywy alarm o podłoz8 eniu bomby;
10)

notoryczne łamanie postanowien Statutu Szkoły mimo zastosowania wczesniejszych
srodkow dyscyplinujących;

11)zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
12)fałszowanie dokumentow szkolnych;
13)popełnienie innych czynow karalnych w swietle Kodeksu Karnego.
3. Wyniki w nauce nie mogą byc podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej
szkoły.
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§ 138. Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły
lub skreślenia z listy uczniów:
1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu
oraz protokoł zeznan swiadkow zdarzenia. Jesli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk),
Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa scigania.
2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje
posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły.
3. Uczen ma prawo wskazac swoich rzecznikow obrony. Rzecznikami ucznia mogą byc
wychowawca klasy, pedagog szkolny. Uczen moz8 e się rowniez8 zwrocic o opinię do
Samorządu Uczniowskiego.
4. Wychowawca ma obowiązek przedstawic Radzie Pedagogicznej pełną analizę
postępowania ucznia jako członka społecznosci szkolnej. Podczas przedstawiania analizy,
wychowawca klasy zobowiązany jest zachowac obiektywnosc. Wychowawca klasy informuje
Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas srodkach wychowawczych
i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych,
ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,
podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.
6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej
celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie
wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę
do Podkarpackiego Kuratora Oswiaty.
9. Jez8 eli uczen nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują
rodzice lub prawny opiekun.
11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego
w pouczeniu tj. Podkarpackiego Kuratora Oswiaty za posrednictwem Dyrektora Szkoły
zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczen ma prawo uczęszczac na
zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

DZIAŁ XII
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
§ 139. 1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2.
Ocenianie osiągnięc edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
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3.
Ocenianie osiągnięc edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez
nauczycieli poziomu i postępow w opanowaniu przez ucznia wiadomosci
i umiejętnosci w stosunku do:
1) wymagan okreslonych w podstawie programowej kształcenia ogolnego oraz wymagan
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programow nauczania;
2) wymagan edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programow nauczania –
w przypadku dodatkowych zajęc edukacyjnych.
4.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę
oddziału, nauczycieli oraz uczniow danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia
zasad wspołz8 ycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązkow ucznia okreslonych
w Statucie Szkoły.
5.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięc 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 uczyc;
3) udzielanie uczniowi wskazowek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępow w nauce i zachowaniu;
5) monitorowanie biez8 ącej pracy ucznia;
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnosciach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczegolnych uzdolnieniach ucznia;
7) umoz8 liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
6.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagan edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczegolnych
srodrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęc edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagan
wobec uczniow objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
2) ustalanie kryteriow zachowania;
3) ustalanie ocen biez8 ących i ustalanie srodrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
oraz dodatkowych zajęc edukacyjnych oraz srodrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali i w formach przyjętych w szkole;
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęc
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o ktorej mowa
w § 146;
5) przeprowadzanie egzaminow klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
6) ustalenie warunkow i trybu uzyskania wyz8 szej niz8 przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęc edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
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7) ustalanie warunkow i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnosciach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania
i pisemnych prac uczniow;
7.Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczen spełnił wymagania programowe
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
8.Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 140. W ocenianiu obowiązują zasady:
1) zasada jawnosci ocen zarowno dla ucznia jak jego rodzicow (opiekunow prawnych);
2) zasada częstotliwosci i rytmicznosci – uczen oceniany jest na biez8 ąco i rytmicznie; ocena
koncowa nie jest srednią ocen cząstkowych;
3) zasada jawnosci kryteriow – uczen i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria
oceniania, zakres materiału z kaz8 dego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
4) zasada roz8 norodnosci wynikająca ze specyfiki kaz8 dego przedmiotu;
5) zasada roz8 nicowania wymagan – zadania stawiane uczniom powinny miec zroz8 nicowany
poziom trudnosci i dawac moz8 liwosc uzyskania wszystkich ocen;
6) zasada otwartosci – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu
o okresową ewaluację.
§ 141. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniow:
1. Kaz8 dy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniow oraz ich rodzicow
(prawnych opiekunow) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczegolnych srodrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęc edukacyjnych,
wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięc edukacyjnych uczniow;
3) warunkach i trybie uzyskania wyz8 szej niz8 przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęc edukacyjnych.
2. Wychowawca oddziału na początku kaz8 dego roku szkolnego informuje uczniow i ich
rodzicow o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyz8 szej niz8 przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania.
3. Informacje, o ktorych mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są:
1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodzicow w miesiącu wrzesniu;
2) opublikowania informacji na stronie http://www.zsp2krosno.pl/;
3) w trakcie indywidualnych spotkan rodzicow z nauczycielem lub wychowawcą.
4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej, dostosowac wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u ktorego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudnosci w uczeniu się, uniemoz8 liwiające sprostanie tym
wymaganiom, z zastrzez8 eniem ust. 5 .
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5.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania dostosowanie wymagan edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia moz8 e nastąpic na podstawie tego orzeczenia.
§ 142. Rodzaje ocen szkolnych.
1. W trakcie nauki w szkole uczen otrzymuje oceny:
1) biez8 ące;
2) klasyfikacyjne:
a) srodroczne – na koniec pierwszego połrocza i roczne – na zakonczenie roku szkolnego,
b) koncowe – są to oceny po zakonczeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny koncowe
są rownowaz8 ne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku
egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej
edukacji oraz na podstawie wynikow olimpiad i konkursow uprawniających
do uzyskania oceny celującej. Ocenę koncową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna
w klasie programowo najwyz8 szej.
§ 143. Jawnosc ocen.
1.
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodzicow (opiekunow prawnych).
2.
Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania
wiadomosci i umiejętnosci uczniow przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach
dydaktycznych. Oceny wpisywana jest do dziennika lekcyjnego oraz do dziennika
elektronicznego.
3.
Rodzice (prawni opiekunowie) mają moz8 liwosc wglądu w pisemne prace swoich
dzieci:
1) na najbliz8 szym po sprawdzianie dyz8 urze nauczycieli;
2) na zebraniach ogolnych;
3) podczas indywidualnych spotkan z nauczycielem.
§ 144. Uzasadnianie ocen.
1. Nauczyciel uzasadnia kaz8 dą biez8 ącą ocenę szkolną.
2.

Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętnosci nauczyciel uzasadnia ustnie
w obecnosci klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętnosc,
braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

§145.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nalez8 y w szczegolnosci brac pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązkow
wynikających ze specyfiki tych zajęc, a takz8 e systematycznosc udziału w zajęciach
oraz aktywnosc ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury
fizycznej.
§ 146. Ocenianie z zajęć edukacyjnych
1.
Oceny biez8 ące i oceny klasyfikacyjne srodroczne oraz roczne ustala się
w stopniach według skali:
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry – 5
stopień dobry – 4
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stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1
2.
Stopnie biez8 ące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej,
stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym srodrocznym
dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrotu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.
Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu biez8 ącym.
3.
Oceny klasyfikacyjne z zajęc edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
4.
Szczegołowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczegolnych
ocen sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez
zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem moz8 liwosci edukacyjnych uczniow w konkretnej
klasie.
5.
Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagan edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb edukacyjnych uczniow.
6.

Ustala się następujące ogolne kryteria ocen:

1) stopień celujący otrzymuje uczen, ktory:
a)
posiadł wiedzę i umiejętnosci znacznie wykraczające poza program nauczania
i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie,
b)
biegle posługuje się zdobytymi wiadomosciami w rozwiązywaniu problemow
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje takz8 e zadania wykraczające poza program nauczania,
c)
uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywnosci związanych
z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe),
d)
posiada wysoki ponadprzeciętny stopien aktywnosci fizycznej, duz8 e umiejętnosci
techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub
zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych,
e)
z przedmiotu sztuka - poza wykraczającymi poza program nauczania
wiadomosciami i umiejętnosciami uczen musi wykazac się udokumentowanymi
osiągnięciami własnej tworczosci muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej
(dziecięce i młodziez8 owe konkursy plastyczne);
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczen, ktory:
a)
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętnosci okreslony programem nauczania
w danej klasie,
b)
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomosciami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosowac
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadan i problemow w nowych sytuacjach,
c)
stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą
w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnoscią i dojrzałoscią (odpowiednią do wieku)
wypowiedzi ustnych i pisemnych;
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3) stopień dobry otrzymuje uczen, ktory:
a)
nie opanował wiadomosci i umiejętnosci okreslonych programem nauczania
w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte
w podstawach programowych ( około 75%),
b)
poprawnie stosuje wiadomosci, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe
zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
c)
stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii
własciwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie
w stopniu
zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczen, ktory:
a)
opanował zakres materiału programowego ograniczony do tresci podstawowych
(w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najwaz8 niejsze związki i powiązania logiczne
miedzy tresciami,
b)
rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o srednim
stopniu trudnosci,
c)
posiada przeciętny zasob słownictwa, język zbliz8 ony do potocznego, mała
kondensacja i klarownosc wypowiedzi;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczen, ktory:
a)
posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach
kształcenia wiadomosci i umiejętnosci, luzno zestawione bez rozumienia związkow
i uogolnien,
b)
słabo rozumie tresci programowe, podstawowe wiadomosci i procedury
odtwarza mechanicznie, brak umiejętnosci wyjasniania zjawisk,
c)
posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudnosci
w formułowaniu mysli,
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczen, ktory:
a)
nie opanował wiadomosci i umiejętnosci okreslonych podstawami
programowymi, a braki w wiadomosciach uniemoz8 liwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
b)
nie jest w stanie rozwiązac (wykonac) zadan o niewielkim elementarnym stopniu
trudnosci,
c)
nie skorzystał z pomocy Szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy
i umiejętnosci.
7.

Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

1) prace klasowe na jednej lub dwoch godzinach lekcyjnych obejmujące tresc całego działu (lub
duz8 ą częsc działu);
2) testy;
3) kartkowki z trzech ostatnich tematow;
4) prace domowe;
5) zadania i cwiczenia wykonywane przez uczniow podczas lekcji;
6) roz8 nego typu sprawdziany pisemne;
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7) wypowiedzi ustne;
8) praca w zespole;
9) testy sprawnosciowe;
10) prace plastyczne i techniczne;
11) wiadomosci i umiejętnosci muzyczne.
8.

Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniow:

1) praca klasowa – obejmuje duz8 e partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma
znaczący wpływ na ocenę okresową:
zasady przeprowadzania:
a) uczen ma prawo znac z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, ktore
są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,
b) w ciągu jednego dnia moz8 na przeprowadzic tylko jedną pracę klasową, w ciągu
tygodnia nie więcej niz8 trzy;
2) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji:
zasady przeprowadzania:
a) uczen ma prawo znac terminy sprawdzianow z wyprzedzeniem 5 dni,
b) w ciągu dnia moz8 na przeprowadzic nie więcej niz8 2 sprawdziany,
c) nie moz8 na przeprowadzac sprawdzianow w dniu, w ktorym jest zapowiedziana
praca klasowa,
3) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomosci i umiejętnosci z trzech ostatnich lekcji lub
pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich
przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2.
9. W pracy pisemnej ocenie podlega:
a) zrozumienie tematu,
b) znajomosc opisywanych zagadnien,
c) sposob prezentacji,
d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna,
e) język,
f) estetyka zapisu.
10. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:
a) znajomosc zagadnienia,
b) samodzielnosc wypowiedzi,
c) kultura języka,
d) precyzja, jasnosc, oryginalnosc ujęcia tematu.
11. Ocenę za pracę w grupie moz8 e otrzymac cały zespoł, lub indywidualny uczen.
Ocenie podlegają następujące umiejętnosci:
a) planowanie i organizacja pracy grupowej,
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b) efektywne wspołdziałanie,
c) wywiązywanie się z powierzonych rol,
d) rozwiązywanie problemow w sposob tworczy.
12. Oceny podawane są uczniom do wiadomosci i na biez8 ąco wpisywane do dziennika
lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak rowniez8 inne spostrzez8 enia dotyczące postępow
edukacyjnych ucznia mogą byc wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla
rodzicow (prawnych opiekunow) i winne byc podpisane przez rodzicow (prawnych
opiekunow).
13. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie
sprawdzania zawartosci merytorycznej.
14. Uczen jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową
częsc materiału. W przypadku nieobecnosci uczen ma obowiązek napisac ten sprawdzian
w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
15. Pisemne sprawdziany wiadomosci i prace klasowe z języka polskiego
i matematyki poprawiane są i zwracane uczniom w ciągu dwoch tygodni. Sprawdzone prace
pisemne z języka polskiego wszystkie winny byc zaopatrzone w recenzje i omowione na
lekcji oraz dane uczniom do wglądu.
16. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomosci i prace klasowe
przechowywane są przez nauczycieli do konca danego roku szkolnego, a ocenione krotkie
sprawdziany do konca semestru.
17. Uczen ma prawo 2 razy byc nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez
uzasadniania przyczyny, jez8 eli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny
tygodniowo. Jez8 eli przypada jedna godzina tygodniowo – to 1 nieprzygotowanie. Swoje
nieprzygotowanie uczen zgłasza przed kaz8 dą lekcją. Nauczyciel wpisuje wowczas do zeszytu
przedmiotowego ”nie przygotowany” i datę, a do dziennika lekcyjnego skrot „np”.
Nieprzygotowanie, o ktorym mowa wyz8 ej, obejmuje rowniez8 zadania domowe oraz braki
zeszytow z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywnosci na lekcji.
W przypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji jak
rowniez8 okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o ktorym mowa
powyz8 ej, podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub dyrektor szkoły.
18. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady.
19.

Aktywnosc na lekcji podlega ocenie w skali:

a)

stopien dobry – 4 – db,

b)

stopien bardzo dobry – 5 – bdb,

c)

stopien celujący – 6 – cel.

20. Pisemne sprawdziany wiadomosci oceniane są punktowo i przeliczane na oceny
zawarte wg zasady:
a)

100% i ½ zadania dodatkowego – celujący,

b)

90% - 100% - bardzo dobry,

c)

75% - 89% - dobry ,
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d)

51% - 74% - dostateczny,

e)

35% - 50% - dopuszczający,

f)

< 35% - niedostateczny.

21. Szczegołowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomosci ustalają nauczyciele uczący
poszczegolnych zajęc edukacyjnych i informują uczniow i rodzicow na początku roku
szkolnego.

§ 147. Klasyfikacja srodroczna i roczna
1. Rok szkolny dzieli się na dwa połrocza.
2. Klasyfikacja srodroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięc
edukacyjnych ucznia z zajęc edukacyjnych okreslonych w szkolnym planie nauczania
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą okresloną
w niniejszym Statucie.
3. Klasyfikowanie srodroczne uczniow przeprowadza się najpozniej w ostatnim
tygodniu pierwszego połrocza.
4. SP rodroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęc edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena
zachowania nie mogą byc srednią arytmetyczną ocen cząstkowych.
5. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczegolnych
zajęc edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi
wiadomosci i umiejętnosci oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.
6. SP rodroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęc edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczegolne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
a srodroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu
opinii nauczycieli, uczniow danej klasy oraz ocenianego ucznia.
7. SP rodroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęc edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczegolne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęc edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyz8 szej ani na ukonczenie szkoły.
8. Ustalone przez nauczycieli srodroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z poszczegolnych zajęc edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona
przez wychowawcę nie moz8 e byc uchylona ani zmieniona.
9. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym
połroczu ocena srodroczna staje się oceną roczną.
10. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niz8 jednego
nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego
przedmiotu.
11. Laureaci
konkursow
przedmiotowych
o
zasięgu
wojewodzkim
i ponadwojewodzkim otrzymują z danych zajęc edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną. Uczen, ktory tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewodzkim i ponadwojewodzkim bądz laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej
uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęc edukacyjnych celującą koncową ocenę klasyfikacyjną.
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12. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie)
są informowani na zebraniach ogolnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego
lub pisemnego do oceny biez8 ącej lub srodrocznej.
§ 148. 1. Na miesiąc przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczegolni
nauczyciele są zobowiązani poinformowac ucznia i jego rodzicow (prawnych
opiekunow) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęc
edukacyjnych oraz ocenie zachowania. Informacje przekazywane są na zebraniach
klasowych oraz wpisanie ich w dzienniku elektronicznym.
§ 149. Jez8 eli w wyniku klasyfikacji srodrocznej stwierdzono, z8 e poziom osiągnięc
edukacyjnych ucznia uniemoz8 liwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub
w klasie programowo wyz8 szej, zespoł nauczycieli uczących ucznia opracuje program
działan w celu uzupełnienia przez ucznia brakow: zindywidualizowanie wymagan
wobec ucznia, zajęcia wyrownawcze, pomoc kolez8 enska i indywidualna pomoc
nauczyciela.
§ 150. Uczen moz8 e nie byc klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęc
edukacyjnych, jez8 eli brak jest podstaw do ustalenia srodrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecnosci ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.
§ 151. Uczen lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosic zastrzez8 enia
do Dyrektora Szkoły, jesli uznają, z8 e roczna ocena klasyfikacyjna z zajęc edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzez8 enia mogą byc zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakonczenia
rocznych zajęc dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu
okresla § 159 Statutu Szkoły.
§ 152.Ocenianie zachowania
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę,
nauczycieli i uczniow danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspołz8 ycia
społecznego i norm etycznych.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunkow i sposobu oceniania zachowania, ocenianie
biez8 ące i ustalanie srodrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) ustalenie warunkow i trybu uzyskania wyz8 szej niz8 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 postępow w zachowaniu;
3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
w zachowaniu się ucznia.
4. Wychowawca klasy na początku kaz8 dego roku szkolnego informuje uczniow oraz ich
rodzicow (prawnych opiekunow) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyz8 szej niz8 przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
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5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u ktorego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, nalez8 y uwzględnic wpływ stwierdzonych zaburzen
lub odchylen na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (srodroczną 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 wyjscia w szesciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraz8 a
przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niz8
przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niz8
przeciętne.
8. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną
uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyraz8 oną przez jego kolegow z klasy, opinię
nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracownikow szkoły.
9. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania srodrocznej i rocznej
wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniow
danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.
10. Ustalona przez wychowawcę klasy srodroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania jest ostateczna z zastrzez8 eniem ust. 16.
11. Oceny są jawne zarowno dla ucznia, jak i jego rodzicow (prawnych opiekunow).
12. Na wniosek ucznia lub jego rodzicow (prawnych opiekunow) wychowawca
uzasadnia ustaloną ocenę.
13. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczegolnosci:
1) wywiązywanie się z obowiązkow ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społecznosci szkolnej;
3) dbałosc o honor i tradycje szkoły;
4) dbałosc o piękno mowy ojczystej;
5) dbałosc o bezpieczenstwo i zdrowie własne oraz innych osob;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
14. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
wychowawca jest zobowiązany poinformowac ucznia i jego rodzicow (prawnych opiekunow)
o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
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15. Uczen lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosic zastrzez8 enia
do Dyrektora Szkoły, jesli uznają, z8 e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzez8 enia mogą byc
zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, z8 e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły
powołuje komisję, ktora ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania
zwykłą większoscią głosow; w przypadku rownej liczby głosow decyduje głos
przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor albo inny wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel– jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog, jez8 eli jest zatrudniony w szkole;
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
6) przedstawiciel Rady Rodzicow.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie moz8 e byc
niz8 sza od oceny proponowanej przez wychowawcę.
Z prac komisji sporządza się protokoł zawierający w szczegolnosci:
1)

skład komisji;

2)

termin posiedzenia komisji;

3)

wynik głosowania;

4)

ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokoł stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęc edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyz8 szej lub ukonczenie szkoły.
§ 153. Kryteria ocen z zachowania
1. wzorowe
Otrzymuje uczen, ktory:
1) systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęc, osiąga maksymalne oceny
do swoich moz8 liwosci i zdolnosci;
2) aktywnie uczestniczy w z8 yciu Szkoły: uroczystosciach, imprezach, bywa tez8 ich inicjatorem;
3) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach
zainteresowan;
4) reprezentuje godnie Szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach
sportowych;
5) wywiązuje się bez zastrzez8 en z przydzielonych mu zadan przez szkołę, wychowawcę,
organizację;
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6) nie opuszcza z8 adnych zajęc szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spoznia się na lekcje;
7) zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegow;
8) przejawia troskę o mienie szkoły;
9) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu;
10) zawsze przestrzega zasad bezpieczenstwa w szkole i poza nią;
11) nie ulega nałogom ( nikotyna, alkohol, narkotyki );
12) reaguje własciwie w sytuacjach zagraz8 ających bezpieczenstwu innym;
13) wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie uz8 ywa wulgaryzmow i obrazliwych słow, gestow,
zwraca się po imieniu do kolegow, stosuje zwroty i formuły grzecznosciowe,
14) poszerza swoj zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film );
15) zawsze przestrzega ogolnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;
16) w sposob kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych;
17) zawsze, w miarę swoich moz8 liwosci, udziela pomocy osobom potrzebującym;
18) przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym;
19) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje );
20) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom
rodziny, kolegom i ich rodzicom.
2. bardzo dobre
Otrzymuje uczen, ktory:
1) uz8 ywa zwrotow grzecznosciowych w stosunku do wszystkich pracownikow szkoły, kolegow,
znajomych;
2) przestrzega wymagan Statutu Szkoły i norm społecznych;
3) przejawia troskę o mienie szkoły;
4) pomaga słabszym i młodszym kolegom;
5) nie obraz8 a innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegow wobec innych;
6) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;
7) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;
8) przestrzega zasad bezpieczenstwa w szkole i poza szkołą;
9) przestrzega zasad higieny osobistej;
10) nigdy nie ulega nałogom;
11) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązkow szkolnych;
12) nie spoznia się na zajęcia szkolne;
13) zawsze nosi odpowiedni stroj, zmienia obuwie;
14) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.
3. dobre
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Otrzymuje uczen, ktory:
1) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej;
2) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia;
3) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rowiesnikami;
4) inspirowany przez wychowawcę bądz kolegow uczestniczy w pracach na rzecz klasy
i szkoły;
5) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegow;
6) nosi odziez8 i obuwie wymagane regulaminem szkoły;
7) nie uz8 ywa wulgaryzmow i słow obrazliwych naruszających godnosc osobistą;
8) przestrzega przepisow bezpieczenstwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach
i imprezach szkolnych;
9) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;
10) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagroz8 eniowych;
11) nie ulega nałogom;
12) rozumie i stosuje normy społeczne;
13) szanuje mienie społeczne;
14) przestrzega wymagan regulaminu szkolnego;
15) pozytywnie reaguje na uwagi Dyrektora, nauczycieli i innych pracownikow szkoły;
16) nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy;
17) wykazuje się własciwą kulturą osobistą, własciwym stosunkiem do nauczycieli, kolegow
i pracownikow szkoły;
18) nie obraz8 a innych osob: słowem, gestem, czynem.
4. poprawne
Otrzymuje uczen, ktory:
1) sporadycznie lekcewaz8 y naukę i inne obowiązki szkolne;
2) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 10 godzin lekcyjnych;
3) sporadycznie spoznia się na lekcje;
4) nie angaz8 uje się w pracę na rzecz szkoły, klasy;
5) zdarza się, z8 e jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu;
6) zdarza mu się nie szanowac podręcznikow szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu
szkolnego;
7) sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych;
8) czasem uz8 ywa wulgaryzmow i słow obrazliwych przy jednoczesnym wyraz8 eniu chęci
naprawienia swojego błędu;
9) zdarza mu się łamac przepisy bezpieczenstwa w szkole i poza nią;
10) zdarza się, z8 e zaniedbuje higienę osobistą;
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11) czasami zapomina obuwia zmiennego;
12) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie;
13) nie wszczyna bojek, nie uczestniczy w nich;
14) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęc;
15) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniow i pracownikow szkoły;
16) uz8 ywa zwrotow grzecznosciowych;
17) czasem pomaga kolez8 ankom i kolegom.
5. nieodpowiednie
Otrzymuje uczen, ktory:
1) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
2) wielokrotnie spoznia się na lekcje;
3) opuscił więcej niz8 10 godzin bez usprawiedliwienia;
4) często nie odrabia zadan domowych, nie przygotowuje się do lekcji;
5) nie nosi obuwia zamiennego, jego ubior i fryzura budzą zastrzez8 enia;
6) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;
7)

w sposob lekcewaz8 ący odnosi się do nauczycieli, pracownikow szkoły, rodzicow, osob
starszych;

8) jest agresywny w stosunku do rowiesnikow;
9) lekcewaz8 y zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespoł klasowy;
10) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa;
11) wykazuje lekcewaz8 ącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłoca
uroczystosci szkolnych;

przebieg

12) uz8 ywa wulgarnych słow, obrazliwych gestow w szkole i poza nią;
13) nie przestrzega zasad bezpieczenstwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy,
zajęcia na basenie);
14) często zaniedbuje higienę osobistą;
15) ulega nałogom;
16) ma negatywny wpływ na swoich kolegow;
17) lekcewaz8 y ustalone normy społeczne;
18) nie podejmuje z8 adnych prob poprawy swojego zachowania.
6. naganne
Otrzymuje uczen, ktory:
1) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązkow szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie
odrabia zajęc domowych, wagaruje;
2) nagminnie nie wykonuje polecen nauczycieli;
3) nagminnie nie realizuje zarządzen Dyrektora Szkoły i ustalen Samorządu Uczniowskiego;
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4) jest agresywny w stosunku do kolegow i pracownikow szkoły;
5) poprzez nieprzestrzeganie przepisow bezpieczenstwa w szkole i poza nią naraz8 a zdrowie
własne i innych;
6) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia;
7) nagminnie uz8 ywa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego
błędu;
8) ulega nałogom;
9) celowo niszczy mienie szkoły;
10) wchodzi w konflikt z prawem;
11) swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraz8 a honor szkoły i Ojczyzny.
§ 154. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć
edukacyjnych.
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez
nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.
2. Uczen moz8 e ubiegac się o podwyz8 szenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopien
i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest
rowna ocenie, o ktorą się ubiega, lub od niej wyz8 sza.
3. Uczen nie moz8 e ubiegac się o ocenę celującą, poniewaz8 jej uzyskanie regulują
oddzielne przepisy .
4. Warunki ubiegania się o ocenę wyz8 szą niz8 przewidywana:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niz8 sza niz8 80% (z wyjątkiem długotrwałej
choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecnosci na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianow i prac
pisemnych;
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianow i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyz8 szych niz8
ocena niedostateczna), rowniez8 w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji
indywidualnych.
5. Uczen ubiegający się o podwyz8 szenie oceny zwraca się z pisemną prosbą w formie
podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania
uczniow o przewidywanych ocenach rocznych.
6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel
przedmiotu spełnienie wymogow ust. 4 pkt 3, 4 i 5.
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunkow z ust. 4, nauczyciel
przedmiotu wyraz8 ają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
8. W przypadku niespełnienia ktoregokolwiek z warunkow wymienionych w ust. 4
prosba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu
przyczynę jej odrzucenia.
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9. Uczen spełniający wszystkie warunki najpozniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela
przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione
poniz8 ej jego oczekiwan.
10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje
dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
11. Poprawa oceny rocznej moz8 e nastąpic jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został
zaliczony na ocenę, o ktorą ubiega się uczen lub ocenę wyz8 szą.
12. Ostateczna ocena roczna nie moz8 e byc niz8 sza od oceny proponowanej, niezalez8 nie
od wynikow sprawdzianu, do ktorego przystąpił uczen w ramach poprawy.
§ 155. Egzamin klasyfikacyjny.
1. Uczen moz8 e byc niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęc
edukacyjnych, jez8 eli brak jest podstaw do ustalenia srodrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecnosci ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Brak klasyfikacji oznacza, z8 e nauczyciel nie mogł ocenic osiągnięc edukacyjnych
ucznia z powodu okreslonej w ust. 1 absencji.
3. Uczen niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnosci moz8 e zdawac
egzamin klasyfikacyjny.
4.
Na
wniosek
ucznia
niesklasyfikowanego
z
powodu
nieobecnosci
nieusprawiedliwionej lub na prosbę jego rodzicow (prawnych opiekunow) Rada
Pedagogiczna moz8 e wyrazic zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyraz8 enie zgody moz8 e
nastąpic w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny
nieusprawiedliwionej nieobecnosci ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwien
nieobecnosci. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczen nie jest promowany
do klasy programowo najwyz8 szej lub nie konczy Szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje rowniez8 uczen realizujący na podstawie odrębnych
przepisow indywidualny tok lub program nauki, uczen spełniający obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczen, ktory otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu
kształcenia, celem wyrownania roz8 nic programowych.
6. Uczen spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie
przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, wychowania fizycznego, zajęc
artystycznych oraz dodatkowych zajęc edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się takz8 e
oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”.
7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie pozniej niz8 w dniu poprzedzającym
dzien zakonczenia rocznych zajęc dydaktyczno-wychowawczych.
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z częsci pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęc komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, techniki,
oraz wychowania fizycznego, z ktorych egzamin powinien miec przede wszystkim formę
zadan praktycznych.
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10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach o ktorych mowa w ust. 3, 4, przeprowadza
nauczyciel danych zajęc edukacyjnych w obecnosci wskazanego przez Dyrektora Szkoły
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęc edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczen spełniał obowiązek nauki poza
szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, ktory zezwolił na
spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęc edukacyjnych okreslonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji, o ktorej mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęc edukacyjnych, z ktorych uczen moz8 e zdawac
egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego
obserwatorow rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

mogą byc obecni – w charakterze

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokoł
zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o ktorych mowa w ust. 10 lub skład komisji,
o ktorej mowa w ust. 11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (cwiczenia)
egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu
dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokoł stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Uczen, ktory z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, moz8 e przystąpic do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęc edukacyjnych jest
ostateczna, z zastrzez8 eniem ust. 15.
17. Uczen, ktoremu w wyniku egzaminow klasyfikacyjnych rocznego ustalono jedną lub
dwie oceny niedostateczne, moz8 e przystąpic do egzaminow poprawkowych.
§ 156. Egzamin poprawkowy.
1. Kaz8 dy uczen, ktory w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych lub dwoch obowiązkowych zajęc edukacyjnych, moz8 e zdawac egzamin
poprawkowy.
2.
Egzamin poprawkowy składa się z częsci pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęc komputerowych, techniki, wychowania
fizycznego z ktorych to przedmiotow egzamin powinien miec przede wszystkim formę zadan
praktycznych.
3.
W jednym dniu uczen moz8 e zdawac egzamin poprawkowy tylko z jednego
przedmiotu.
4.
Dyrektor Szkoły wyznacza termin egzaminow poprawkowych do dnia
zakonczenia zajęc dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomosci uczniow i rodzicow.
5.

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
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6.
Uczen, ktory z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, moz8 e przystąpic do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły, nie pozniej niz8 do konca wrzesnia.
7. 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 – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpozniej
na dzien przed egzaminem poprawkowym. Stopien trudnosci pytan powinien odpowiadac
wymaganiom edukacyjnym, o ktorych mowa w § 146według pełnej skali ocen. W przypadku
ucznia, dla ktorego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnosciami w nauce, pytania
egzaminacyjne powinny uwzględniac moz8 liwosci psychofizyczne ucznia.
9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne moz8 e byc zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prosbę lub w innych, szczegolnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym z8 e powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokoł zawierający
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną
przez komisję.
11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokoł stanowi załącznik do arkusza ocen.
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna
z zastrzez8 eniem §156 ust. 15.
13. Uczen, ktory z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, moz8 e przystąpic do niego w dodatkowym terminie okreslonym
przez Dyrektora Szkoły, nie pozniej niz8 do konca wrzesnia.
14. Uczen, ktory nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę.
15. Uczen lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosic terminie 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzez8 enia do Dyrektora Szkoły, jez8 eli uznają,
z8 e ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
16. W przypadku stwierdzenia, z8 e ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły
powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji
mają zastosowanie przepisy §157ust. 2 - 9 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 157. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.
1.
Uczen lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosic zastrzez8 enia
do Dyrektora Szkoły, jez8 eli uznają, z8 e roczna ocena klasyfikacyjna z zajęc edukacyjnych
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została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzez8 enia mogą byc zgłoszone w terminie do 2 dni od zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych.
2.
Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, z8 e roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęc edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, powołuje komisję, ktora przeprowadza sprawdzian wiadomosci
i umiejętnosci ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęc edukacyjnych.
3.

W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły – jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwoch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne.
4.
Nauczyciel, o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 2, moz8 e byc zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prosbę lub w innych, szczegolnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego taki same
zajęcia edukacyjne, z tym z8 e powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęc edukacyjnych
nie moz8 e byc niz8 sza od ustalonej wczesniej oceny.
6.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc edukacyjnych, ktora moz8 e byc zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokoł zawierający skład komisji, termin
sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokoł
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o ktorym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczen, ktory z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o ktorym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, moz8 e przystąpic do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z uczniem
i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
§ 158.Promowanie i ukończenie Szkoły.
1. Uczen otrzymuje promocję do klasy programowo wyz8 szej, jez8 eli ze wszystkich
obowiązkowych zajęc edukacyjnych okreslonych w szkolnym planie nauczania uzyskał
klasyfikacyjne roczne oceny wyz8 sze od stopnia niedostatecznego, z zastrzez8 eniem ust. 3.
2. Uczen, ktory nie spełnił warunkow okreslonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wyz8 szej i powtarza klasę.
3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając moz8 liwosci edukacyjne ucznia moz8 e jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promowac ucznia do klasy programowo wyz8 szej, ktory
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęc edukacyjnych, pod
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warunkiem, z8 e te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
nauczania realizowane w klasie programowo wyz8 szej.
4. Laureaci
konkursow
przedmiotowych
o
zasięgu
wojewodzkim
i ponadwojewodzkim oraz laureaci i finalisci olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych
zajęc edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jez8 eli tytuł laureata lub finalisty
uczen uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niz8 szej niz8 ocena celująca
następuje zmiana tej oceny na ocenę koncową celującą.
5. Uczen realizujący obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany
z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęc edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się
oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania
nie wstrzymuje promocji do klasy wyz8 szej lub ukonczenia szkoły.
6. Uczen, ktory w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęc edukacyjnych srednią
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję
do klasy programowo wyz8 szej z wyroz8 nieniem
7. Uczen konczy szkołę jez8 eli w wyniku klasyfikacji rocznej, na ktora składają się
roczne oceny klasyfikacyjne z zajęc edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyz8 szej
oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęc edukacyjnych, ktorych realizacja
zakonczyła się w klasach programowo niz8 szych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyz8 sze
od oceny niedostatecznej, z zastrzez8 eniem ust. 2.
8. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagrod
ustanowionych przez kuratora oswiaty.
§ 159. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.
1.
Po ukonczeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyz8 szej,
uczen zalez8 nie od wynikow klasyfikacji rocznej, otrzymuje swiadectwo szkolne promocyjne
potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyz8 szej. Wzory
swiadectw okreslają odrębne przepisy.
2.
Uczen, ktory otrzymał promocję do klasy programowo wyz8 szej z wyroz8 nieniem,
otrzymuje swiadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji
z wyroz8 nieniem.
3.
Do szczegolnych osiągnięc ucznia, wpisywanych na swiadectwo szkolne zalicza
się osiągnięcia okreslone przez Podkarpackiego Kuratora Oswiaty.
4.
szkoły.

Uczen szkoły, ktory ukonczył daną szkołę, otrzymuje swiadectwo ukonczenia

5.
Uczniowi, ktory jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewodzkim i ponadwojewodzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe
wpisuje się na swiadectwie celującą koncową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jesli wczesniej
dokonano klasyfikacji na poziomie niz8 szej oceny.
6.
Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaswiadczenie dotyczące przebiegu
nauczania.
7.
Kaz8 dy uczen szkoły otrzymuje legitymację szkolną, ktorej rodzaj okreslają
odrębne przepisy. Waz8 nosc legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym
przez umieszczenie daty waz8 nosci i pieczęci urzędowej szkoły.
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8.
SP wiadectwa,
zarachowania.

zaswiadczenia,

9.
Szkoła prowadzi imienną
ukonczenia szkoły oraz zaswiadczen.

legitymacje
ewidencję

szkolne

wydanych

są

drukami

legitymacji,

scisłego
swiadectw

10. SP wiadectwa szkolne promocyjne, swiadectwa ukonczenia szkoły i zaswiadczenia
dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu
nauczania prowadzonej przez Szkołę.
11. Na swiadectwach promocyjnych moz8 na dokonywac sprostowan błędow przez
skreslenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem
czerwonym nad skreslonymi wyrazami własciwych danych. Na koncu dokumentu umieszcza
się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis Dyrektora Szkoły lub
upowaz8 nionej przez niego osoby oraz datę i pieczęc urzędową.
12. Nie dokonuje się sprostowan na swiadectwach
i zaswiadczeniach. Dokumenty o ktorych mowa podlegają wymianie.

ukonczenia

szkoły

13. W przypadku utraty oryginału swiadectwa, odpisu, zaswiadczenia uczen lub
absolwent moz8 e wystąpic odpowiednio do Dyrektora Szkoły, komisji okręgowej lub kuratora
oswiaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
14. Za wydanie duplikatu swiadectwa pobiera się opłatę w wysokosci rownej 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 wysokosci
rownej kwocie opłaty skarbowej od poswiadczenia własnoręcznosci podpisu. Opłatę wnosi
się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły.
16.

Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie swiadectwa szkolnego.

17. Na swiadectwach szkolnych promocyjnych i swiadectwach ukonczenia szkoły,
w częsci dotyczącej szczegolnych osiągnięc ucznia odnotowuje się :
1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oswiaty albo
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające
na terenie szkoł;
2) osiągnięcia w aktywnosci na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub
srodowiska szkolnego.

DZIAŁ XIII
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
§ 160.1.W celu zapewnienia bezpieczenstwa, ochrony przed przemocą, uzalez8 nieniami oraz
innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzor nad tym, kto
wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyz8 urujący
nauczyciele.
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2.Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do polecen nauczycieli
dyz8 urnych oraz pracownikow obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania
z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
3.Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczenstwo w czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęc na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie
wycieczek:
1)podczas zajęc obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczenstwo
uczniow odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on rowniez8
do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o kaz8 dym wypadku, mającym miejsce
podczas zajęc;
2)podczas przerwy dyz8 ur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie
z harmonogramem dyz8 urow;
3)podczas zajęc poza terenem szkoły pełną odpowiedzialnosc za zdrowie i bezpieczenstwo
uczniow 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 zajęc, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy)
i na początku roku zapoznaje z nim uczniow.
5.Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz).
6.Szkoła na stałe wspołpracuje z policją i straz8 ą miejską.
7.Uczniowie powinni przestrzegac godzin wyjscia/wejscia do szkoły.
8.Ucznia moz8 e zwolnic z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub
nauczyciel danych zajęc edukacyjnych – na pisemny wniosek rodzicow, w ktorym podano
przyczynę zwolnienia oraz dzien i godzinę wyjscia ze szkoły. W przypadku, gdy uczen jest
pełnoletni zwolnienia dokonuje sam uczen.
9.W przypadku nieobecnosci nauczyciela, moz8 na odwołac pierwsze lekcje, a zwolnic
uczniow z ostatnich.
10.Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjscie w trakcie zajęc) jest moz8 liwe
pod warunkiem, z8 e Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny
pracownik szkoły.
11.W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, ktory jest jego swiadkiem,
zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły.
12.Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie
ratunkowe (w razie potrzeby), rodzicow oraz organ prowadzący.
13.O wypadku smiertelnym, cięz8 kim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator
i kurator oswiaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – panstwowy inspektor sanitarny.
§ 161.Procedury postępowania w przypadku zagrożenia
1. W przypadku uzyskania informacji, z8 e uczen ktory, nie ukonczył 18 lat, uz8 ywa
alkoholu lub innych srodkow w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd,
bądz przejawia inne zachowania swiadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąc
następujące kroki:
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1) przekazac uzyskaną informację wychowawcy klasy;
2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga i Dyrektora Szkoły;
3) wychowawca wzywa do szkoły rodzicow (prawnych opiekunow) ucznia i przekazuje im
uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecnosci.
W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego
postępowania, rodzicow zas bezwzględnie do szczegolnego nadzoru nad dzieckiem. W toku
interwencji profilaktycznej moz8 e zaproponowac rodzicom skierowanie dziecka
do specjalistycznej placowki i udział dziecka w programie terapeutycznym;
4) jez8 eli rodzice odmawiają wspołpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych
zrodeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoły
pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę
ds. nieletnich);
5) w przypadku, gdy Szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej srodki oddziaływan
wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzez8 enie ucznia, spotkania z pedagogiem itp.),
a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatow, Dyrektor Szkoły powiadamia sąd
rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania lez8 y w kompetencji tych instytucji.;
6) w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, ktory ukonczył 17 lat,
przestępstwa sciganego z urzędu lub jego udziału w działalnosci grup przestępczych,
zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor Szkoły jako przedstawiciel
instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomic o tym prokuratora lub policję.
2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, z8 e na terenie szkoły znajduje się uczen
będący pod wpływem alkoholu lub narkotykow powinien podjąc następujące kroki:
1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względow bezpieczenstwa nie pozostawia
go samego; stwarza warunki, w ktorych nie będzie zagroz8 one jego z8 ycie ani zdrowie;
3) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzezwosci lub odurzenia, ewentualnie udzielenia
pomocy medycznej;
4) zawiadamia o tym fakcie dyrektora Szkoły oraz rodzicow (prawnych opiekunow), ktorych
zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice(prawni
opiekunowie) odmowią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu
do placowki słuz8 by 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 najbliz8 szą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod
wpływem alkoholu - odmawiają przyjscia do szkoły, a jest on agresywny, bądz swoim
zachowaniem daje powod do zgorszenia albo zagraz8 a z8 yciu lub zdrowiu innych osob.
W przypadku stwierdzenia stanu nietrzezwosci, policja ma moz8 liwosc przewiezienia ucznia
do izby wytrzezwien, albo do policyjnych pomieszczen dla osob zatrzymanych - na czas
niezbędny do wytrzezwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia
zawiadamia się rodzicow (prawnych opiekunow) oraz sąd rodzinny, jesli uczen nie ukonczył
18 lat;
6) jez8 eli powtarzają się przypadki, w ktorych uczen (przed ukonczeniem 18 lat) znajduje się pod
wpływem alkoholu lub narkotykow na terenie szkoły, to Dyrektor Szkoły ma obowiązek
powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego;
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3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyk powinien podjąc następujące kroki:
1) nauczyciel zachowując srodki ostroz8 nosci zabezpiecza substancję przed dostępem do niej
osob niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, probuje
(o ile to jest moz8 liwe w zakresie działan pedagogicznych) ustalic, do kogo znaleziona
substancja nalez8 y;
2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły i wzywa policję;
3) po przyjezdzie policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegołow zdarzenia.
4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, z8 e uczen posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk, powinien podjąc następujące kroki:
1) nauczyciel w obecnosci innej osoby (wychowawca, pedagog, Dyrektor, itp.) ma prawo z8 ądac,
aby uczen przekazał mu tę substancję, pokazał zawartosc torby szkolnej oraz kieszeni
(we własnej odziez8 y), ew. innych przedmiotow budzących podejrzenie co do ich związku
z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonac czynnosci
przeszukania odziez8 y ani teczki ucznia - jest to czynnosc zastrzez8 ona wyłącznie dla policji;
2) o swoich spostrzez8 eniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodzicow (prawnych
opiekunow) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa;
3) w przypadku, gdy uczen, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania zawartosci teczki, Dyrektor Szkoły wzywa policję, ktora przeszukuje odziez8
i przedmioty nalez8 ące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do
ekspertyzy;
4) jez8 eli uczen wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazac ją do jednostki policji. Wczesniej probuje ustalic,
w jaki sposob i od kogo, uczen nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje,
sporządzając moz8 liwie dokładną notatkę z ustalen wraz ze swoimi spostrzez8 eniami.
§ 162. Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów.
1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni
za bezpieczenstwo i zdrowie uczniow w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęc poza szkołą,
organizowanych przez nią.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęc
obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
1) systematyczne kontrolowanie obecnosci uczniow na kaz8 dej lekcji i zajęciach dodatkowych,
reagowanie na spoznienia, ucieczki z lekcji;
2) systematyczne sprawdzanie obecnosci uczniow zobowiązanych do przebywania w swietlicy
i egzekwowanie przestrzegania regulaminu swietlicy;
3) uswiadomienie uczniom zagroz8 enia i podawanie sposobow przeciwdziałania im,
4) sprawdzanie warunkow bezpieczenstwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia
(dostrzez8 one zagroz8 enie usunąc lub zgłosic Dyrektorowi Szkoły);
5) reagowanie na wszelkie dostrzez8 one sytuacje lub zachowania uczniow stanowiące zagroz8 enie
bezpieczenstwa uczniow;
6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
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7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzez8 onych zdarzeniach,
noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagroz8 enie dla zdrowia lub z8 ycia
uczniow.
3.W razie wypadku nalez8 y udzielic pierwszej pomocy, zawiadomic i wezwac
pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwac pogotowie .
4. Jez8 eli stan zagroz8 enia powstanie lub ujawni się w czasie zajęc - niezwłocznie się je
przerywa i wyprowadza się z zagroz8 onych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
5. Pomieszczenia szkoły, w szczegolnosci pokoj nauczycielski, pokoj nauczycieli
wychowania fizycznego oraz pracownie szkolne wyposaz8 a się w apteczki zaopatrzone w
srodki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej
pomocy.
6. Nauczyciele, w szczegolnosci prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają
przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
7. Udział uczniow w pracach na rzecz szkoły i srodowiska moz8 e miec miejsce
po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i srodki
ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu własciwego nadzoru i bezpiecznych warunkow
pracy.

DZIAŁ XIV
Ceremoniał szkolny
§ 163.1.Szkoła posiada sztandar szkoły, ktorym opiekuje się poczet sztandarowy pod
kierunkiem wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły nauczycieli;
2. Do uroczystosci szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: swięta panstwowe,
Dzien Flagi i SP więto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzien Edukacji Narodowej
(14 pazdziernika), SP więto Niepodległosci (11 listopada).

DZIAŁ XV
Postanowienia końcowe
§ 164. 1.Szkoła uz8 ywa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.
Regulaminy okreslające działalnosc organow szkoły, jak tez8 wynikające z celow
i zadan, nie mogą byc sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak rowniez8 z przepisami
wykonawczymi do ustawy o systemie oswiaty.
3.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej
okreslają odrębne przepisy.
§ 165. 1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą byc z inicjatywy:
1) Dyrektora Szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
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2) organu sprawującego nadzor pedagogiczny;
3) Rady Rodzicow;
4) organu prowadzącego szkołę;
5) oraz co najmniej 1/3 członkow Rady Pedagogicznej.
2. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu Szkoły.
§ 166. Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraznych decyzji w sprawach nie
ujętych w Statucie.
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