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STATUT ZESPOŁU  SZKÓŁ  IM.  POWSTAŃCÓW  WIELKOPOLSKICH W BIELICACH 
 
Statut Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach został opracowany na 
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59), 
zwanej w treści Statutu ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  17 
marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
(Dz.U.Nr61, poz.624 z późn.zm.).  
 
 
 

Dział I  
 
 

Rozdział I   -   Postanowienia ogólne  
 
§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach, zwany w 
dalszej części Statutu Zespołem Szkół.  
2. Zespołowi Szkół nadano imię Powstańców Wielkopolskich.  
3. Nazwa Zespołu Szkół jest używana zasadniczo w pełnym brzmieniu. Dopuszc zalny jest skrót 
nazwy: ZS w Bielicach.  
4. Nazwy szkół ponadpodstawowych oraz - do czasu ich wygaśnięcia - szkół 
ponadgimnazjalnych, wchodzących w skład Zespołu Szkół, składają się z nazwy zespołu i nazwy 
danej szkoły.  
 
 
§ 2. Siedzibą Zespołu Szkół jest miejscowość Bielice, gmina Mogilno, powiat mogileński, 
województwo kujawsko-pomorskie.  

 
 
 
§ 3. Zespół Szkół jest zespołem szkół ponadpodstawowych oraz - do czasu ich wygaśnięcia -  
ponadgimnazjalnych.  
 
  
§ 4.W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły:  
1.  Szkoły ponadpodstawowe: 
1) 5-letnie Technikum po szkole podstawowej z oddziałami 4- letniego technikum dla 
       absolwentów gimnazjum(do wygaszenia), 
2 )3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia, 
3) 2-letnia Branżowa Szkoła II stopnia (od roku szkolnego 2020/2021),  
4) oddział 3- letniego Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów po gimnazjum (do wygaszenia) . 
 
§ 5. 1. Dyrektor Zespołu Szkół, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może wystąpić do 
organu prowadzącego szkołę o powołanie nowych bądź likwidowanie istniejących typów szkół 
i specjalności oraz dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy.   
 
2. Zawody, w których kształci Zespół Szkół, ustala Dyrektor  Zespołu Szkół w porozumieniu 
z organem prowadzącym szkołę  po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia.  
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3. Zespół Szkół kształci młodzież w następujących zawodach i specjalnościach:  
1) w technikum 

a) technik agrobiznesu, [331402] 
b) technik hodowca koni, [314203] 
c) technik logistyk, [333107] 
d) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, [311515] 
e) technik organizacji turystyki,  
f) technik ochrony środowiska, [325511] 
g) technik pojazdów samochodowych, [311513] 
h) technik rolnik, [314207] 
i) technik turystyki na obszarach wiejskich, [512203] 
j) technik weterynarii, [324002] 
k) technik żywienia i usług gastronomicznych , [343404]  
l)technik obsługi turystycznej, [422103] 

 
2) szkole branżowej I stopnia: 

a) kierowca mechanik, [832201] 
b) kucharz, [512001] 
c) mechanik motocyklowy, [723107] 
d) mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, [834103]  
e) mechanik pojazdów samochodowych, [723103] 
f) rolnik, [613003] 
g) wielozawodowa – zgodnie z klasyfikacją zawodów. 
 

4. Zespół Szkół prowadzi dodatkowe formy kształcenia:  
1) działalność w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych,  
2) przeprowadza egzaminy na tytuły kwalifikacyjne, 
3) może przyjmować studentów wyższych szkół kształcących nauczycieli na praktyki 
pedagogiczne, na podstawie porozumienia dyrektora Zespołu Szkół a zakładem kształcenia 
nauczycieli lub szkołą wyższą za zgodą poszczególnych nauczycieli.  
 
 

Rozdział II   -   Inne informacje o Zespole Szkół  
 
§ 6. 1. Organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. ul. Gabriela Narutowicza 1, 
88-300 Mogilno 
 
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół jest Kujawsko -Pomorski 
Kurator Oświaty.  
 
§ 7. 1. W skład Zespołu Szkół, poza szkołami, wchodzą także:  
1) Centrum Kształcenia Zawodowego,  
2) internat szkolny ze stołówką.  
 
§ 8. 1. Zespół Szkół ma za zadanie kształcenie i wychowanie młodzieży na świadomych i 
twórczych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz przygotowanie wykwalifikowanych 
pracowników na poziomie zasadniczym zawodowym i średnim.  
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2. Proces kształcenia i wychowania w Zespole Szkół, dzięki wyposażeniu młodzieży w 
nowoczesną wiedzę, przyczynia się do systematycznego podnoszenia poziomu wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych i kultury ogółu społeczeństwa.  
3. Zespół Szkół jest instytucją kształcącą i wychowującą zgodnie z postępowymi tradycjami 
narodu polskiego i ogólnoludzkimi normami moralnymi.  
4. Zespół Szkół wychowuje uczniów w duchu tolerancji i partnerskiego współdziałania, ideałów 
demokracji, wolności oraz ogólnie uznawanych wartości humanistycznych.  
 
 

 
 
Rozdział III   -   Cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół  
 
§ 9. 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół realizują cele i zadania określone w ustawie 
oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu 
funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.  
2. Zespół Szkół stwarza warunki dla pełnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne 
zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne.  
 
§ 10. 1. W zakresie sprawowania funkcji dydaktycznej Zespół Szkół podejmuje w szczególności 
następujące zadania:  
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły,  
2) przygotowuje do zdania egzaminów, w tym maturalnego oraz potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe, 
3) organizuje kształcenie w zawodzie, 
4) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru dalszego kierunku 
kształcenia,  
5) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia realizowanie indywidualnego toku nauczania 
pod opieką nauczyciela lub grupy nauczycieli prowadzących ucznia oraz ukończeni e szkoły w 
skróconym czasie,  
6) zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programowych,  
7) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół 
zainteresowań, imprez sportowych, wystaw, konkursów oraz olimpiad przedmiotowych.  
8) sprzyja korzystaniu w sposób zorganizowany z repertuaru kin, teatrów, muzeów,  
9) kształtuje pozytywną motywację do nauki. 
2. Zespół Szkół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

3. Zespół Szkół zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych 

przepisach.  

 
§ 11. 1. Zespół Szkół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.  
2. W zakresie funkcji wychowawczej szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół podejmują w 
szczególności następujące zadania:  
1) kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w 
ustawie i przepisach wykonawczych do ustawy, stosownie do warunków Zespołu Szkół i wieku 
uczniów,  
2) upowszechniają zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,  
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3) umożliwiają uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 
religijnej poprzez udział w uroczystościach szkolnych, w konkursach przedmiotowych, 
sportowych, artystycznych, w pracach samorządu uczniowskiego na szczeblu k lasy i szkoły,  
4) zapewniają uczniom poszanowanie godności osobistej,  
5) kształtują postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),  
6) sprzyjają zachowaniom proekologicznym,  
7) umożliwiają rozwój intelektualny, społeczny, moralny, estetyczny i fizyczny,  
8) budują szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Zespołu Szkół i 
społeczności lokalnej,  
9) wdrażają do dyscypliny i punktualności,  
10) wdrażają do bezpiecznego korzystania z Internetu.  
3. Zespół Szkół ma własny program wychowawczy i program profilaktyki, zgodny z diagnozą 
środowiskową i programem wychowawczym szkoły, uwzględniający potrzeby rozwojowe i 
środowiskowe uczniów, który przeciwdziała wszelkiego rodzaju patologiom i przejawom 
naruszania norm prawnych. 
4. Zespół Szkół stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji,  których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  
 
§ 12. Nauczyciele uczący w Zespole Szkół sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich 
potrzeb oraz posiadanych przez szkołę możliwości.  
 
§ 13. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Zespołu Szkół:  
1. Podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych opiekę nad uczniami 
sprawuje nauczyciel prowadzący ww. zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego 
poinformowania Dyrektora Zespołu Szkół o każdym wypadku mającym miejsce podczas 
powyższych zajęć oraz podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i 
zapewnienia uczniom dalszej opieki.  
2. Nad uczniami przebywającymi w internacie i na terenach do niego przyległych opiekę 
sprawują wychowawcy internatu.  
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole funkcjonuje system monitoringu 
wizyjnego.  
 
§ 14. 1. W trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół Szkół opiekę nad uczniami pełnią 
opiekunowie delegowani przez Dyrektora Zespołu Szkół.  
2. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek, organizowanych przez szkoły wchodzące w skład 

Zespołu Szkół, określają odrębne przepisy oraz  

wewnątrzszkolny regulamin wycieczek. 

3. Szkoła może organizować i prowadzić różne formy działalności w zakresie krajoznawstwa i 
turystyki. W prowadzeniu tej działalności szkoła może współpracować ze stowarzyszeniami i 
organizacjami, których przedmiotem działalności statutowej jest krajoznawstwo i turystyka.  
4. Zorganizowane formy zajęć terenowych i wyjazdów grupowych młodzieży stanowią 
integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego i są realizowane zgodnie z przyjętą 
koncepcją pracy Zespołu Szkół.  
5. Działalność krajoznawczo-turystyczna organizowana może być zarówno w ramach zajęć 
lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.  
6. Organizatorami działalności krajoznawczo-turystycznej mogą być samorządy uczniowskie 
oraz nauczyciele.  
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7. Wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystyczne powinny być dostosowane do potrzeb i 
zainteresowań uczniów, ich wieku, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.  
8. Działalność krajoznawczo-turystyczna powinna służyć:  
1) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, w 
tym miejsc pamięci narodowej;  
2) poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;  
3) upowszechnianiu wśród uczniów zasad ochrony środowiska, naturalnego oraz umiejętności 
korzystania z zasobów przyrody;  
4) poprawie stanu zdrowia uczniów i podnoszeniu ich sprawności fizycznej;  
5) upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku;  
6) kształtowaniu kultury wypoczynku u uczniów.  
9. Zorganizowanymi formami wyjazdów są:  
1) wycieczki przedmiotowe – realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia 
obowiązującego programu nauczania w ramach nauczanego przedmiotu lub przedmiotów 
pokrewnych;  
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, niewymagające od uczestników przygotowania 
kondycyjnego i specjalistycznych umiejętności;  
3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: rajdy, złazy, zloty, biwaki, konkursy i turnieje;  
4) „zielone szkoły”.  
10. Dla uczniów Zespołu Szkół powinny być organizowane wycieczki przedmiotowe, 
krajoznawczo-turystyczne i imprezy krajoznawczo-turystyczne przede wszystkim na terenie 
macierzystego województwa, regionu geograficzno-turystycznego i kraju.  
11. W szkole mogą być również organizowane wyjazdy zagraniczne w formie wycieczek lub 
imprez krajoznawczo-turystycznych. Zgodę na zorganizowanie wyjazdu zagranicznego wydaje 
Dyrektor Zespołu Szkół po zawiadomieniu organu prowadzącego oraz organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny.  
12. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:  
1) nazwę kraju,  
2) czas pobytu,  
3) program pobytu,  
4) imiona i nazwiska kierownika oraz opiekunów,  
5) listę uczestników biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.  
13. Nauczyciele i wychowawcy, planujący zorganizowanie wycieczek i imprez turystycznych 
powinni zgłosić ten fakt do Dyrekcji Zespołu Szkół do końca września.  
14. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym 
i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, 
trasy, zwiedzanych obiektów i regulaminu.  
15. Wszystkie odbyte wycieczki powinny zostać odnotowane w dzienniku lekcyjnym.  
16.Dokumentację wycieczki, skład uczestników oraz kierownika  i opiekunów wycieczek 
zatwierdza Dyrektor Zespołu lub osoba przez niego upoważniona.  
17. Wymagana dokumentacja powinna zawierać:  
1) wypełnioną kartę wycieczki z następującymi danymi:  
a) cel wycieczki,  
b) trasa,  
c) termin,  
d) środek lokomocji,  
e) liczba uczestników,  
f) nazwiska opiekunów i kierownika,  
g) adres zakwaterowania;  
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2) listy uczestników z następującym danymi:  
a) imię i nazwisko,  
b) klasa,  
c) data i miejsce urodzenia,  
d) adres zamieszkania wraz z telefonem rodziców /opiekunów/  
e) nr legitymacji szkolnej,  
f) nr PESEL (na wypadek choroby),  
g) nr paszportu ( w przypadku wyjazdu zagranicznego).  
3) harmonogram wycieczki (rozpisany na dni i orientacyjne godziny);  
4) numer polisy ubezpieczeniowej;  
5) pisemne zgody rodziców /opiekunów/ uczniów biorących udział w wyjeździe (z wyjątkiem 
wycieczek przedmiotowych, odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych);  
18. Kopia karty wycieczki i listy uczestników pozostaje w szkole.  
19. Uczniowie niebiorący udziału w wycieczce uczestniczą w zajęciach  lekcyjnych z innymi 
klasami według planu uzgodnionego przez wychowawcę klasy z Dyrekcją Zespołu Szkół.  
20. Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel lub - w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu 
Szkół - inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim a lbo posiadaczem uprawnienia 
przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, 
organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub osoba posiadająca zaświadczenie o 
ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.  
21. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki lub imprezy należy:  
1) opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu oraz 
wypełnienie karty wycieczki;  
2) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników;  
3) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy 
oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;  
4) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich 
przestrzegania;  
5) określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i 
bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy;  
6) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz 
apteczkę pierwszej pomocy;  
7) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników;  
8) podział zadań wśród uczestników;  
9) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub 
imprezy;  
10) podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu ; 
11) zapewnienie ochrony danych osobowych uczestników .  
22. Opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być nauczyciel albo – w uzgodnieniu z 
Dyrektorem Zespołu Szkół – inna pełnoletnia osoba, która podpisze stosowne zobowiązanie 
do zapewnienia opieki powierzonym jej uczniom.  
23. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:  
1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami (opiekun wycieczki zobowiązany 
jest sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w trakcie 
zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego),  
2) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki 
lub imprezy,  
3) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,  
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4) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań,  
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.  
24. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki finansowana jest ze środków 
pozabudżetowych:  
1) z odpłatności uczniów biorących w niej udział,  
2) ze środków wypracowanych przez uczniów,  
3) ze środków przekazanych przez osoby fizyczne lub prawne na ten cel,  
4) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców.  
25. Kierownik i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów udziału w nich.  
26. Zasady opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek:  
1) O liczbie osób sprawujących opiekę podczas wyjazdów decyduje Dyrektor Zespołu Szkół, 
uwzględniając wiek uczestników oraz program i charakter wycieczki.  
2) Przy przejazdach pociągami, trwających dłużej niż trzy godziny, konieczna jest rezerwacja 
miejsc. Grupa wycieczkowa powinna zająć miejsca w jednym wagonie kolejowym. Podział 
zespołu klasowego na grupy podczas podróży i wycieczki jest możliwy tylko w przy padku 
zapewnienia grupie odpowiedniej liczby opiekunów. Niedopuszczalne jest wcześniejsze 
wskakiwanie uczestników wycieczki do jadącego pociągu w celu zajęcia miejsc siedzących;  
3) Wcześniejszy powrót ucznia z wycieczki jest możliwy tylko w towarzystwie nauczyciela lub 
rodziców ucznia;  
4) Niedopuszczalne jest wyrażanie zgody na tzw. „czas wolny”, spędzany przez młodzież poza 
miejscem zakwaterowania bez opiekuna;  
5) Każda grupa wycieczkowa powinna być zaopatrzona w apteczkę pierwszej pomocy oraz 
mapę turystyczną, a każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać odpowiednie obuwie i 
odzież dostosowaną do warunków pogodowych. Za właściwe wyposażenie uczestników 
odpowiedzialność ponosi kierownik wycieczki.  
6) W przypadku niedyspozycji ucznia może on pozostać na  czas wycieczki w miejscu 
zakwaterowania, ale tylko w towarzystwie jednego z opiekunów.  
7) Każde wyjście w góry powinno być zgłoszone gospodarzowi miejsca zakwaterowania i z nim 
skonsultowane.  
8) Niedopuszczalne jest pozwalanie uczniom na wspinanie się na wysokie skały, drzewa, 
stawanie na skraju urwisk i wybieranie tras wymagających przygotowania kondycyjnego lub 
specjalistycznego.  
9) W każdej zaistniałej sytuacji zagrożenia kierownik wycieczki powinien mieć na względzie 
przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów.  
10) Podczas wycieczek szkolnych należy przestrzegać ponadto następujących zaleceń:  
a) wycieczki autokarowe:  
pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, oznakowany 
powinien być z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy 
czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone lub 
wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć 
światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci i młodzieży. Kierowca musi posiadać 
potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę.  
Inne zasady:  
- opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub 
więcej pojazdów,  
- liczba uczestników wycieczki nie może przekraczać liczby miejsc siedzących w pojeździe,  
- przejście w autokarze musi być wolne,  
- opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru,  
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- uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy 
opiekunach,  
- należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich 
miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia,  
- kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy,  
- bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach,  
- przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy 
organizować tylko na terenie specjalnych parkingów,  
- w czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania,  
- po każdej przerwie organizator sprawdza obecność uczestników.  
b) przejazdy pociągami:  
- opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więce j 
wagonów, w tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniejszej rezerwacji miejsc lub 
przedziałów,  
- należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna,  
- w czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach sied zących,  
- bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje szkolne 
uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki;  
c) zasady poruszania się z grupą w miastach:  
- przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta każdy uczestnik musi być poinformowany 
o harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu docelowego, aby w razie zgubienia się 
potrafił dotrzeć do miejsca zbiorki,  
- w trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak 
podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi - idąc 
na końcu - zamykał ją,  
- opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim,  
- obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego, aby 
zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy,  
- prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie 
z przepisami ruchu drogowego,  
- szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy 
pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła 
jezdnię razem,  
- w przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy 
uczestnicy wycieczki :  
- znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy tramwaju i metra ),  
- znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać,  
- znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania,  
- posiadali ważne bilety na przejazd.  
27. Każdy uczestnik wycieczki musi być ubezpieczony. Ubezpieczeniem od następstw 
nieszczęśliwych wypadków objęci są wszyscy uczniowie w ramach szkolnego ubezpieczenia 
grupowego. Na okres przebywania na wycieczce organizator może wykupić dodatkową polisę, 
powodującą podwyższenie ewentualnego odszkodowania.  
28. W przypadku wycieczki zagranicznej niezbędne jest wykupienie dodatkowej polisy, 
obejmującej zwrot kosztów leczenia za granicą.  
29. Zasady zachowania się na wycieczkach szkolnych:  
1) Każdy uczestnik wycieczki szkolnej reprezentuje swoim zachowaniem Zespół Szkół, dlatego 
powinien dbać o jego dobre imię, podporządkowując się następującym zasadom:  
a) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,  
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b) stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub 
przewodników,  
c) nie oddalać się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego 
odpowiedniego zezwolenia,  
d) przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w 
miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,  
e) traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne,  
f) nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt,  
g) wszystkie zagrożenia, mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników, zgłaszać opiekunom,  
h) w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem, 
przestrzegać godzin ciszy nocnej,  
i) pokryć koszty naprawy zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu,  
j) przestrzegać zakazu spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania 
narkotyków lub innych środków odurzających.  
2) Kierownik wycieczki może zadecydować o odesłaniu uczniów do domu, jeśli ich zachowan ie 
jest nieregulaminowe. W takim wypadku opiekun odwozi tych uczniów do szkoły, zgłasza fakt 
złamania regulaminu Dyrektorowi i powiadamia rodziców.  
3) W przypadku powszechnej niesubordynacji uczestników wycieczki, kierownik może podjąć 
decyzję o jej przerwaniu, bez względu na poniesione przez młodzież koszty.  
4) Za nieprzestrzeganie regulaminu podczas wycieczki uczeń podlega karze, określonej w 
zapisach Statutu Zespołu Szkół. 
 

§ 15. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole:  
1. Z chwilą przyjścia ucznia do szkoły na zajęcia edukacyjne obowiązkowe, dodatkowe i 
pozalekcyjne uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w 
szczególności nauczyciela prowadzącego te zajęcia.  
2. Pracownicy, o których mowa w ustępie 1., są zobowiązani do:  
1) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych,  
2) wprowadzania uczniów do sal i pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w 
tych pracowniach, przestrzegania zasad bhp na prowadzonych przez siebie zajęc iach,  
3) systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone 
zajęcia,  
4) w miarę możliwości samodzielnego usunięcia dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego 
poinformowania o zagrożeniu Dyrektora Zespołu Szkół,  
5) reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 
zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,  
6) zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, pytania o cel ich 
pobytu, a w razie potrzeby - informowania o tym fakcie Dyrektora Zespołu Szkół,  
7) zawiadamiania Dyrektora Zespołu Szkół o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących 
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.  
3. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (warsztaty szkolne, pracownie 
komputerowe, chemiczne, fizyczne, żywienia, sala gimnastyczna) obowiązują regulaminy 
opracowane przez opiekunów tych pracowni i zatwierdzone przez Dyrektora Zespołu Szkół.  
Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele prowadzący zajęcia w ww. pracowniach 
zapoznają uczniów z obowiązującymi w nich regulaminami.  
 
 
 
§ 16. Zasady sprawowania dyżurów nauczycielskich:  
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1. Podczas każdej przerwy oraz 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i 10 minut po ich 
zakończeniu pełnione są przez nauczycieli dyżury, zgodnie z opracowanym harmonogramem 
dyżurów.  
2. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w 
zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.  
3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa. Na 
nauczycielach dyżurujących spoczywa odpowiedzialność cywilna, moralna i karna za 
bezpieczeństwo uczniów.  
4. Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze, schody, szatnie, sanitariaty, teren bezpośrednio 
przyległy do szkoły itp.  
5. W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele dyżurują w miejscach 
przebywania młodzieży na zewnątrz budynku.  
6. Dyżury obejmują wszystkie odbywające się zajęcia od początku do ich zakończenia.  
7. Za nieobecnego nauczyciela dyżurującego dyżur przejmują wyznaczeni nauczyciele.  
8. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:  
1) bezpieczeństwo młodzieży w rejonie dyżurowania, tzn.: za porządek i niedopuszczanie do 
niebezpiecznych zabaw, tj.: siadanie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie po 
schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące wszczynanie bójek, zjeżdżanie po 
poręczach,  
2) eliminowanie wszystkich sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów.  
9. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, tj.: 
przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i nie podejmuje 
czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.  
10. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 
poinformowania o tym fakcie dyrektora (wicedyrektora).  
11. Nauczyciel opuszcza swoje stanowisko po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w 
którym dyżurował.  
12. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi (wicedyrektorowi) zauważone zagrożenia, 

których nie jest w stanie sam wyeliminować. 

13. Nauczyciele dyżurujący zobowiązani są dopilnować, aby wyznaczone klasy i uczący tam 
nauczyciele brali udział w apelach i innych uroczystości szkolnych oraz dbali o porządek 
podczas ich trwania.  
 
§ 17. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej Dyrektor Zespołu Szkół 
powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w 
tym oddziale.  
 
§ 18. Rodzice i uczniowie mogą wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół pisemną uzasadnioną 
prośbę o zmianę wychowawcy klasy. Upoważnieni do tego są: Rada Samorządu Uczniowskiego 
danej klasy i Klasowa Rada Rodziców. W takim przypadku Dyrektor zasięga opinii Rady 
Pedagogicznej,  
Prezydium Rady Rodziców i Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Po wysłuchaniu ich opinii 
Dyrektor podejmuje decyzję, o której informuje zainteresowane strony w ciągu 30 dni od daty 
przedstawienia wniosku. W przypadku decyzji odmownej istnieje możliwość odwołania się do 
organu nadzoru pedagogicznego. Dopuszcza się zmianę wychowawcy klasy z inicjatywy 
własnej Dyrektora Zespołu Szkół w przypadku stwierdzenia zaniedbań wychowawcy w pracy 
wychowawczo-opiekuńczej z klasą.  
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§ 19. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, z 
uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku:  
1. Za zgodą organu prowadzącego, w miarę posiadanych środków finansowych, mogą być 
organizowane oddziały integracyjne, umożliwiające uczniom niepełnosprawnym zdobycie 
wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości.  
2. Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym współorganizują kształcenie 
integracyjne, a w szczególności udzielają pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści 
programowych i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz prowadzenia bądź 
organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a także zajęć 
rewalidacji indywidualnej.  
3. Dla uczniów z dysfunkcją narządu ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do 
szkoły, przewlekle chorych i innych stale lub okresowo niezdolnych do nauki i wychowania w 
warunkach szkolnych, za zgodą organu prowadzącego, w miarę posiadanych środków 
finansowych, może być organizowane indywidualne nauczanie i wychowanie na podstawie 
orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną 
publiczną poradnię specjalistyczną.  
4. Indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje Dyrektor Zespołu Szkół.  
5. Rodzice uczniów z zaburzeniami mowy, z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja i 
dysgrafia), informowani są przez wychowawcę klasy o możliwości uzyskania pomocy 
logopedycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej.  
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów i ich rodziców realizują pedagog i 
psycholog zatrudnieni w Zespole Szkół. Podejmują oni działania zarówno w dziale 
dydaktycznym, jak i wychowawczym, eliminując m.in. z życia szkoły przejawy agresji, 
nieprzystosowania społecznego i uzależnień.  
 
 

 
§ 20. 1. Uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są 
szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna, wspomaga się poprzez:  
1) przydzielanie zapomóg, stypendiów i innych form pomocy materialnej, w ramach 
napływających środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z odpowiednimi regulaminami,  
2) wnioskowanie o pomoc materialną do Ośrodków Pomocy Społecznej, udzielaną np. poprzez 
finansowanie obiadów w stołówce internatu,  
3) organizowanie darów w postaci odzieży, butów itp.,  
4) umożliwianie korzystania z ciepłych napojów, a także posiłków w stołówce internatu,  
5) umożliwianie zamieszkania w internacie,  
 
6) dofinansowanie do wycieczek klasowych.  
 
§ 21. Zespół Szkół realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami 
i instytucjami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi lokalnego środowiska, tworząc 
optymalne warunki osiągania wysokich efektów swojej działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej.  
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Dział II   -   Organy Zespołu Szkół  
 

 
Rozdział I   -   Postanowienia ogólne  
 
§ 22. 1. Organami Zespołu Szkół są:  
1) Dyrektor Zespołu Szkół,  
2) Rada Pedagogiczna,  
3) Rada Rodziców,  
4) Samorząd Uczniowski.  
2. Organy określone w ust. 1 mają prawo do swobodnego działania, podejmowania decyzji w 
ramach swoich kompetencji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.  
3. Organy Zespołu Szkół wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach prowadzonej i 

planowanej działalności. 

 
§ 23. 1. W Zespole Szkół nie powołuje się Rady Szkoły. Zadania Rady Szkoły, określone w 
ustawie, wykonuje Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego.  
2. W przypadku zmiany stanowiska i wyrażenia pozytywnej opinii przez dwa z organów (Rada 
Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski) Rada Szkoły może zostać powołana.  
 
§ 24. Zasady współdziałania organów Zespołu Szkół:  
1. Dyrektor Zespołu Szkół współpracuje ze wszystkimi organami Zespołu Szkół poprzez:  
1) organizowanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej,  
2) uczestniczenie, w miarę potrzeb, z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Rodziców i 
Samorządu Uczniowskiego,  
3) umożliwienie przepływu informacji i koordynowanie współpracy między organami Zespołu 
Szkół,  
4) zajmowanie stanowiska wobec wniosków wpływających od poszczególnych organów i 
stosowanie odpowiednich przepisów postępowania dla danej sprawy.  
2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski współpracują poprzez:  
1) zapraszanie na swoje posiedzenia Dyrektora Zespołu Szkół i upoważnionych przedstawicieli 
poszczególnych organów,  
2) rozpatrywanie wniosków i skarg kierowanych do poszczególnych organów w ramach swoich 
kompetencji. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek lub skargę, nie jest właściwy do jego 
rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać go właściwemu organowi, a o 
przekazaniu wniosku lub skargi zawiadamia się także wnioskodawcę. Organ właściwy do 
rozpatrzenia wniosku lub skargi powinien załatwić wniosek lub skargę bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w ciągu jednego miesiąca. W razie niemożności załatwienia sprawy w ww. 
terminie, organ obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę  o czynnościach podjętych w celu 
rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego rozpatrzenia.  
3. Sprawy sporne między organami Zespołu Szkół rozstrzyga:  
1) w zakresie spraw finansowo-organizacyjnych - organ prowadzący Zespół Szkół,  
2) w zakresie spraw dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych – organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny.  
 
§ 25. 1. Zespół Szkół współdziała z rodzicami (opiekunami) uczniów w realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez:  
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1) zapoznanie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi danej klasy 
i Zespołu Szkół,  
2) zaznajomienie rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,  
3) udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat ucznia, jego zachowania, 
postępów w nauce i przyczyn trudności,  
4) udzielanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,  
5) wyrażanie opinii i przekazywanie ich organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny na 
temat pracy Zespołu Szkół,  
6) organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na 
tematy wychowawcze (nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku szkolnego).  
2. W celu stworzenia jednolitego frontu wychowawczego, nauczyciele, wychowawcy i 
Dyrektor Zespołu Szkół wymagają od rodziców systematycznego uczestnictwa w stałych 
spotkaniach, a w razie konieczności - indywidualnych kontaktów z wychowawcą, 
nauczycielami uczącymi określonych przedmiotów lub Dyrektorem oraz informowania 
wychowawcy klasy o wyborze stancji.  
 

 
Rozdział II   -   Dyrektor Zespołu Szkół 
 

§ 26. Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół powierza i odwołuje z niego organ prowadzący.  
 
§ 27. 1. Do zadań Dyrektora Zespołu Szkół należy planowanie, organizowanie i monitorowanie 
pracy Zespołu Szkół.  
2. Dyrektor kieruje pracą Zespołu Szkół na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i 
jednoosobowej odpowiedzialności.  
 
§ 28. 1. Dyrektor Zespołu Szkół w szczególności:  
1) kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkół oraz 
reprezentuje go na zewnątrz,  
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w Zespole Szkół na 
zasadach określonych w ustawie (opracowuje plan nadzoru pedagogicznego),  
3) czuwa nad całością spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,  
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  
5) organizuje nauczanie indywidualne i odpowiada za realizację zaleceń wynikających z 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia oraz organizuje zajęcia dodatkowe 
zgodnie z odrębnymi przepisami,  
6) zwalnia uczniów z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i 
obowiązkowych zadań zgodnie z odrębnymi przepisami,  
7) określa zarządzeniem zasady ubierania się uczniów,  
8) na wniosek nauczyciela dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania,  
9) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego 
podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,  
10) przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności dydaktyczno -
wychowawczej i opiekuńczej po zakończeniu semestru i roku szkolnego,  
11) w zakresie spraw finansowych:  
a) opracowuje plan finansowy Zespołu Szkół,  



 

15 
 

b) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  
c) informuje Radę Pedagogiczną o stanie finansowym Zespołu Szkół (nie rzadziej niż 2 razy w 
roku szkolnym),  
d) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami,  
12) w zakresie rekrutacji do Zespołu Szkół:  
a) powołuje szkolną komisję kwalifikacyjno-rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i 
określa zadania,  
b) decyduje o przyjęciu ucznia do Zespołu Szkół na podstawie decyzji komisji kwalifikacyjno -
rekrutacyjnej, od powołania której może odstąpić, gdy liczba kandydatów jest mniejsza od 
liczby miejsc,  
c) wydłuża termin składania podań do szkoły, gdy liczba kandydatów jest mniejsza od liczby 
miejsc,  
d) wyznacza, w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły, dodatkowy termin 
rekrutacji,  
e) dba o właściwą informację w sieci punktów informacyjnych dla kandydatów do szkół,  
f) przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu Zespół 
Szkół informacje o wynikach rekrutacji do klas pierwszych,  
13) w przypadkach koniecznych, za zgodą organu prowadzącego, zawiesza zajęcia szk olne,  
14) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,  
15) ustala termin i powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminów: poprawkowego i 
klasyfikacyjnego.  
 
§ 29. 1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały 
Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, w przypadkach 
określonych w § 83 ust. 8. niniejszego Statutu.  
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.  
 
§ 30. Dyrektor Zespołu Szkół w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 
Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.  
 
§ 31. 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole Szkół 
nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.  
2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu Szkół,  
2) przydzielania nauczycielom i innym pracownikom stałych i okresowych prac i zajęć w 
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych,  
3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym 
pracownikom Zespołu Szkół,  
4) powierzania funkcji kierowniczych innym nauczycielom Zespołu Szkół oraz określenia 
zakresu ich kompetencji,  
5) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu 
Szkół.  
3. Dyrektor określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników 
Zespołu Szkół, zgodnie z przepisami kodeksu pracy.  
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§ 32. Dyrektor odpowiada za majątek Zespołu Szkół, jego prawidłowe utrzymanie  i 
zabezpieczenie.  
 

 
Rozdział III   -   Rada Pedagogiczna  
 
§ 33. 1. Rada Pedagogiczna, zwana w dalszej części niniejszego rozdziału Radą, jest stałym, 
kolegialnym organem Zespołu Szkół, powołanym do rozważenia, opracowania i rozstrzygania 
w ramach swoich kompetencji spraw wychowania, kształcenia, opieki oraz administrac ji 
Zespołu Szkół.  
2. W skład Rady wchodzą:  
1) Dyrektor Zespołu Szkół - pełniący funkcję Przewodniczącego Rady,  
2) nauczyciele i wychowawcy internatu.  
3. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez 
Przewodniczącego Rady, za jej zgodą lub na jej wniosek, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i 
innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  
 
§ 34. 1. Zebrania ogólne Rady organizowane są:  
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,  
2) w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  
3) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych i praktyk zawodowych,  
4) w miarę bieżących potrzeb.  
2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z 

inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady. 

3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za 
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem 
Rady.  
4. Dyrektor Zespołu Szkół przedstawia Radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o 
działalności szkoły.  
 
§ 35. 1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy jej członków. Uchwały Rady obowiązują wszystkich członków Rady, pracowników i 
uczniów Zespołu Szkół.  
2. Dyrektor Zespołu Szkół wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 
wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla 
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii 
organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 
ostateczne.  
3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, w tym zasady i tryb podejmowania 
uchwał.  
4. Rada, na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, wybiera spośród swoich członków 
Sekretarza Rady, którego zadaniem jest protokołowanie obrad. Kadencja Sekretarza trwa 1 rok 
szkolny.  
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5. Protokół zebrania wraz z listą obecności podpisują Przewodniczący  i Sekretarz. Członkowie 
Rady mają prawo zapoznać się z treścią protokołu z ostatniego zebrania najpóźniej na 1 dzień 
przed zorganizowaniem kolejnego zebrania. Protokół udostępniany jest do wglądu w 
sekretariacie Zespołu Szkół.  
6. Obecność członków Rady na zebraniach jest obowiązkowa. W radach dotyczących 
klasyfikowania uczniów danego typu szkoły uczestniczą nauczyciele w niej uczący.  
7. Zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym.  
 
§ 36. Rada przygotowuje projekt zmian w statucie Zespołu Szkół i  zatwierdza je.  
 
§ 37. 1. Do kompetencji stanowiących Rady należy:  
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół,  
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagog icznych w Zespole 
Szkół,  
4) uchwalanie szkolnych zestawów programów nauczania i szkolnych zestawów podręczników, 
z uwzględnieniem przede wszystkim wartości merytorycznej podręczników, ich dostosowania 
do możliwości uczniów, a także jakości wykonania, gwarantującej długotrwałe używanie.  
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,  
6) uchwalanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym,  
7) ustalanie szczegółowych kryteriów oceny zachowania, trybu i zasad jej ustalania oraz trybu 
odwoławczego po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego,  
8) przyjmowanie i zatwierdzanie wniosków wychowawców klas i innych pracowników Zespołu 
Szkół w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień oraz udzielania kar,  
9) ustalanie w formie uchwały sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w 
celu doskonalenia pracy szkoły.  
2. Rada opiniuje w szczególności:  
1) organizację pracy Zespołu Szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych oraz przydział godzin,  
2) projekt planu finansowego Zespołu Szkół,  
3) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz 
organizacyjnych i materialnych warunków pracy w Zespole Szkół,  
4) zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę,  
5) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 
oddziałach danej klasy,  
6) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,  
7) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych,  
8) kandydatury na stanowiska kierownicze w Zespole Szkół.  
3. Rada może zlecać uczniom, stosownie do ich możliwości, wykonywanie pewnych prac 
porządkowych na rzecz szkoły.  
4. Rada może zlecić uczniom pełnienie dyżurów w auli, stołówce lub innym miejscu na terenie 
Zespołu Szkół.  
 
§ 38. 1. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do:  
1) realizacji uchwał Rady,  
2) dbania o autorytet Rady, ochronę praw i godności nauczycieli,  
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3) zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i 
form jego realizacji,  
4) ścisłego przestrzegania porządku obrad.  
2. Członek Rady zobowiązany jest do:  
1) czynnego uczestnictwa w zebraniach i pracach Rady oraz jej komisji, do których został 
powołany,  
2) realizowania uchwał Rady,  
3) składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,  
4) bezwzględnego przestrzegania tajemnicy obrad Rady, nieujawniania spraw, które mogą 
naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 
szkoły lub placówki.  
 
 

Rozdział IV   -   Rada Rodziców  
 
§ 39. 1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, która stanowi samorządną reprezentację ogółu 
rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.  
2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdej rady oddziałowej, wybrany w 
tajnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału.  
3. W wyborach, o których mowa powyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:  
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,  
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad 
oddziałowych do Rady Rodziców Zespołu Szkół.  
5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego Zespół Szkół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 
opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  
 
§ 40. 1. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 2, należy:  
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:  
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 
danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,  
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w 
Zespole Szkół,  
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu Szkół.  
2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów wychowawczego i profilaktyki, 
programy ten ustala Dyrektor Zespołu Szkół w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu 
przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  
3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 
Rodziców określa odrębny regulamin.  
4. Członkostwo rodzica w Radzie Rodziców wygasa w przypadku:  
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1) ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w 
którym uczeń kończy szkołę,  
2) przeniesienia się do innej szkoły jego dziecka, z końcem miesiąca, w którym to 
przeniesienie nastąpiło,  
3) śmierci,  
4) zrzeczenia się członkostwa,  
5) utraty prawa wybieralności,  
6) niebrania udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez trzy kolejne spotkania.  
 
 

Rozdział V   -   Samorząd Uczniowski  
 
§ 41. 1. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.  
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.  
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny z 
niniejszym Statutem. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.   
 
§ 42. 1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 
we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu Szkół, w szczególności związanych z realizacją 
podstawowych praw uczniów, takich jak:  
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami,  
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  
3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań,  
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,  
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  
2. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy także:  
1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego 
wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę,  
2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności 
społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów,  
3) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, którzy napotykają na trudności w szkole, w 
środowisku rówieśniczym i rodzinnym,  
4) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i 
nauczycielami,  
5) uczestniczenie, z głosem opiniodawczym, w ocenie pracy nauczycieli.  
 
 
 

Dział III    
 
 

Rozdział I   -   Organizacja Zespołu Szkół  
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§ 43. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji Zespołu Szkół, opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół, z 
uwzględnieniem szkolnego zestawu planów nauczania oraz planu finansowego, do dnia 30 
kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący do dnia 
30 maja danego roku.  
2. W arkuszu organizacji Zespołu Szkół zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 
Zespołu Szkół, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę 
godzin przedmiotów i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, liczbę godzin zajęć 
nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze 
środków przydzielonych przez organ prowadzący, oraz  liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 
poszczególnych nauczycieli.  
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Zespołu Szkół, z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, 
określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.  
 
§ 44. 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 
sierpnia następnego roku. Dzieli się na dwie części, zwane dalej semestrami. Koniec I 
semestru ustala się na II połowę grudnia.  
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  
 
§ 45. 1. Podstawowymi formami organizacyjnej działalności Zespołu Szkół, zapewniającymi 
realizację statutowych celów i zadań, są:  
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 
kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu ,  
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczan ia 
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania ,  
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,  
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych ,  
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,   
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  
 
§ 46. 1. Godziny lekcyjne zajęć teoretycznych i ćwiczeń trwają po 45 minut, godziny zajęć 
praktycznych po 55 minut. Przerwy między lekcjami trwają od 5 do 20 minut.  
2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godzin 
lekcyjnych (nie dłuższy niż jedna godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas 
pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.  
3. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia fakultatywne, kształcenie zawodowe, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań i 

inne zajęcia dodatkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, a także 

podczas wycieczek i wyjazdów.  

4. Liczba uczestników zajęć fakultatywnych, kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć 
ponadobowiązkowych, finansowanych z budżetu szkoły, nie może być mniejsza niż 15 
uczniów.  
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§ 47. Zespół Szkół przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 
porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół lub, za jego zgodą, z 
poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  
 
§ 48. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział złożony z uczniów, 
którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych i dodatkowych, określonych szkolnym planem nauczania, zgodnym z 
odpowiednim ramowym planem nauczania i programem dopuszczonym przez dyrektora 
Zespołu Szkół do użytku szkolnego.  
2. Warunkiem uruchomienia jednego oddziału klasy pierwszej jest zgłoszenie się na początku 
roku szkolnego przynajmniej 30 uczniów. Prowadzenie klasy o liczbie mniejszej niż 20 uczniów 
wymaga zgody organu prowadzącego Zespół Szkół.  
 
§ 49. 1. Oddział może zostać podzielony na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki 
oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 
ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.  
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki – w 
oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 
uczniów, na zajęciach, o których mowa wyżej, podziału na grupy można dokonywać za zgodą 
organu prowadzącego Zespół Szkół.  
4. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, 
oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. Możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych lub - w 
wyjątkowych przypadkach - grup międzyklasowych i międzyszkolnych.  
5. Ilość zajęć prowadzonych w grupach nie powinna przekraczać 50% wymiaru godzin 
lekcyjnych przeznaczonych na realizację danego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, 
podczas których podział na grupy jest obligatoryjny.  
6. Podziału klas na grupy dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek nauczyciela danego 
przedmiotu, po konsultacji z Zespołem Przedmiotowym, kierując się obowiązującymi limitami 
zatrudnienia i funduszu płac.  
7. Zasady organizowania praktycznej nauki zawodu:  
1) Podczas zajęć praktycznych uczniowie podzieleni są na grupy. Liczbę osób w grupie ustala 
się, uwzględniając: specyfikę danego zawodu, w jakim kształcą się uczniowie, przepisy bhp 
oraz liczbę uczniów w danym oddziale. Grupy zajęciowe nie powinny być liczniejsze niż 10 
osób w szkole branżowej i 12 osób w technikach.  
2) Praktyka zawodowa odbywa się indywidualnie bądź w grupach. Liczba osób w grupie 

powinna umożliwiać realizację programu nauczania, uwzględniać specyfikę danego zawodu, 

przepisy bhp, a także warunki lokalowe i techniczne w m iejscu odbywania praktycznej nauki 

zawodu. Podziału na grupy dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z podmiotem 

przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. 

3) Opiekę nad uczniami podczas praktyk zawodowych sprawują pracownicy posiadający 
kwalifikacje pedagogiczne, wyznaczeni przez podmioty przyjmujące uczniów na praktykę i 
zaakceptowani przez szkołę kierującą uczniów do odbycia praktyki.  
4) Ocenę z praktyk zawodowych ustala uczniowi - w pierwszym tygodniu po jego powrocie z 
praktyki - nauczyciel wyznaczony przez zespół przedmiotowy. Ocena wystawiana jest na 
podstawie: opinii o praktykancie złożonej w dzienniczku praktyk przez upoważnionego 
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przedstawiciela zakładu pracy, sposobu prowadzenia przez ucznia dzienniczka praktyk oraz 
innej dokumentacji dotyczącej praktyki.  
5) Szczegółowe zasady finansowania praktyk zawodowych uczniów, dotyczące kosztów 
przejazdu do miejsca odbywania praktyki, kosztów ubrań, obuwia, indywidualnych środków 
ochrony i środków higieny osobistej opracowuje corocznie kierownik kształcenia 
Zawodowego, uwzględniając środki finansowe przeznaczone na ten cel w planie budżetu 
szkoły.  
8. W przypadkach uzasadnionych Dyrektor Zespołu Szkół może wprowadzać zmianę form 
odbywania praktyki grupowej na praktykę z indywidualnym oderwaniem od zajęć oraz 
przesunięcie liczby godzin danego przedmiotu w poszczególnych klasach z zachowaniem 
ogólnej liczby godzin w cyklu kształcenia, zgodnie z planem nauczania.  
 
§ 50. W celu realizacji praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół funkcjonuje Centrum 
Kształcenia Zawodowego.  
 
§ 51. Dla realizacji celów statutowych Zespołu Szkół zapewnia się uczniom możliwość 
korzystania z:  
- pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,  
- internatu,  
- stołówki,  
- biblioteki,  
- zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,  
- bazy Centrum Kształcenia Zawodowego,  
- gabinetu medycznego,  
- pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,  
- archiwum,  
- świetlicy,  
- sklepiku.  
 
 

Rozdział II   -   Biblioteka  
 
§ 52. 1. W Zespole Szkół funkcjonuje biblioteka.  
2. Jest ona centrum multimedialnym i pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i 
zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu 
pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Z biblioteki mogą 
korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Rodzice mogą 
korzystać z biblioteki po uprzednim wpłaceniu kaucji do kasy Zespołu Szkół w wysokości 
aktualnej ceny wypożyczonej książki.  
3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:  
1) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, w grupach bądź 
oddziałach,  
2) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,  
3) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.  
4. Dyrektor Zespołu Szkół ustala co roku, w zależności od potrzeb, godziny pracy biblioteki, 
które umożliwiają dostęp do jej zbiorów przed rozpoczęciem zajęć, podczas ich trwania oraz 
po ich zakończeniu.  
 
§ 53. Zadania nauczyciela bibliotekarza:  
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1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji oraz praca organizacyjna:  
1) tworzenie mediateki,  
2) poradnictwo w wyborach czytelniczych,  
3) umożliwianie wolnego dostępu do półek,  
4) rozmowy indywidualne na temat przeczytanej literatury,  
5) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych,  
6) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom i uczniom niezbędnych materiałów,  
7) kierowanie do innych bibliotek,  
8) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi Zespołu Szkół,  
9) ewidencjonowanie zbiorów i ich opracowanie,  
10) prowadzenie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami,  
11) organizowanie zasad korzystania z bezpłatnych podręczników,  
12) dokonywanie selekcji zbiorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy współudziale 
nauczycieli poszczególnych specjalności i w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół,  
13) konserwacja zbiorów,  
14) organizowanie warsztatu informacyjnego,  
15) prowadzenie zapisu wypożyczeń, statystyki dziennej i okresowej,  
16) opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki,  
17) uzgadnianie przeprowadzonego skontrum przez komisję inwentaryzacyjną,  
18) składanie sprawozdań z pracy biblioteki,  
19) prowadzenie prenumeraty czasopism,  
20) zamieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim,  
21) prezentacja zapowiedzi wydawniczych,  
22) prowadzenie tablicy informacyjnej dotyczącej egzaminów zewnętrznych ,   
2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 
różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:  
1) komputeryzacja biblioteki,  
2) wzbogacanie zbiorów,  
3) tworzenie nowych teczek tematycznych zgodnie z potrzebami nauczycieli i 
zainteresowaniami uczniów,  
4) realizacja zagadnień z edukacji czytelniczo-medialnej,  
5) wydzielanie podręcznych działów specjalistycznych ,   
3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie  i 
pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się:  
1) praca z uczniem słabym i niedostosowanym społecznie,  
2) komunikacja interpersonalna,  
3) rozwijanie sprawności umysłowej uczniów,  
4) usprawnianie kompetencji czytelniczych i medialnych uczniów w zakresie:  
5) korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki,  
6) sporządzania opisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej do własnych opracowań,  
7) notowania i selekcjonowania wiadomości oraz sporządzania przypisów,  
8) analizowania komunikatów medialnych, odczytywania znaków i kodów dosłownych i 
kontekstowych,  
9) świadomego i krytycznego korzystania z mediów,  
10) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,  
11) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie i przedstawianie 
analizy stanu czytelnictwa,  
12) różnicowanie form i treści, zależnie od wieku i poziomu umysłowego uczniów oraz typu 
szkoły, do której uczęszczają,   
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4. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną:  
1) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek oraz wystawek 
okolicznościowych,  
2) organizowanie różnych form popularyzacji czytelnictwa,  
3) kultywowanie tradycji Zespołu Szkół,  
4) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.  
 
 

Rozdział III   -   Świetlica  
 
§ 54. 1. Uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu 
do szkoły, Zespół Szkół udostępnia czytelnię i klub w internacie, a dojeżdżającym do szkoły 
uczniom poniżej 15-go roku życia – świetlicę szkolną, która jest pozalekcyjną formą 
działalności opiekuńczo-wychowawczej.  
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, zgodnie z 
zainteresowaniami uczniów. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 
Organizacja zajęć w świetlicy jest zgodna z rozkładem zajęć dydaktyczno -wychowawczych, 
przy przestrzeganiu zasad pięciodniowego tygodnia pracy oraz regulaminu świetlicy.  
3. W czasie funkcjonowania świetlicy, ujętej w tygodniowym planie lekcji, uczniowie pod 
opieką przydzielonego nauczyciela zobowiązani są do przebywania w świetlicy oraz 
uczestniczenia w zorganizowanych dla nich zajęciach.  
4. Do zadań świetlicy szkolnej należy:  
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i przyzwyczajanie 
uczniów do samodzielnej pracy umysłowej,  
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej (w 
pomieszczeniach i na powietrzu) mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 
wychowanków),  
3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym 
zakresie,  
4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz 
kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,  
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 
dbałości o zachowanie zdrowia,  
6) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,  
7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy.  
  
 
 

Rozdział IV   -   Internat  
 
§ 55. 1. Dla uczniów, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania, przy Zespole Szkół 
funkcjonuje internat.  
2. Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno -wychowawczych, 
wspomagając i uzupełniając rolę szkoły i przejmując funkcje opiekuńczo-wychowawcze od 
rodziny.  
3. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności internatu określa 

regulamin internatu. 
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4. Za zgodą organu prowadzącego w internacie może być zatrudniony wychowawca – opiekun 
nocny.  
5. Internat zapewnia wychowankom całodzienne, całkowicie odpłatne wyżywienie oraz 
nieodpłatne lub częściowo odpłatne zakwaterowanie, w zależności od sytuacji finansowej 
Zespołu Szkół.  
6. Społeczność internatu podzielona jest na grupy wychowawcze, w których liczba 
wychowanków wynosi maksymalnie 35 uczniów  
7. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w 
internacie powinien wynosić 49 godzin zegarowych.  
8. Internat sprawuje także funkcję opiekuńczo-wychowawczą nad młodzieżą mieszkającą na 
stancjach:  
1) umożliwia korzystanie z wyżywienia,  
2) udostępnia urządzenia sanitarno-higieniczne,  
3) umożliwia korzystanie z pomieszczeń i pomocy dydaktycznych,  
4) sprawuje nadzór pedagogiczny, służy pomocą w nauce i radą w rozwiązywaniu problemów 
mieszkańcom stancji,  
5) zaprasza i zachęca do współudziału w zajęciach dydaktycznych, kulturalnych i sportowych.  
9. Opiekę wychowawczą nad młodzieżą mieszkającą na prywatnych stancjach pełnią, w 
imieniu rodziców bądź opiekunów ucznia, właściciele stancji.  
 
§ 56. REGULAMIN INTERNATU  
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1) Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół.  
2) Internat jest placówką koedukacyjną, wspomagającą pracę szkoły.  
3) W okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków, w którym dąży się do tworzenia 
rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu wychowaniu, dobrej nauce, pracy i prawidłowemu 
współżyciu wychowanków.  
2. ZADANIA INTERNATU  
1) Do zadań realizowanych przez internat należy:  
a) Zapewnienie właściwych warunków mieszkalnych i sanitarno-higienicznych.  
b) Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia (za całkowitą odpłatnością).  
c) Zapewnienie optymalnych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i 
uzdolnień.  
d) Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie imprez kulturalnych.  
e) Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych.  
f) Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności.  
g) Kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, 
życzliwości i odpowiedzialności.  
h) Przygotowanie wychowanków do udziału w życiu społecznym i własnej rodzinie.  
i) Kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanka do przyrody i tradycji narodowych.  
3. ORGANIZACJA PRACY W INTERNACIE  
1) Pracą w internacie kieruje kierownik powołany przez dyrektora Zespołu Szkół.  
2) Kierownikowi podlegają wszyscy pracownicy dydaktyczni oraz administracyjno - obsługowi 
internatu.  
3) Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze, którymi opiekuje się przydzielony 
wychowawca.  
4) Liczbę grup wychowawczych ustala się na każdy rok szkolny w zależności od liczby 
mieszkańców internatu.  
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5) Wymiar czasu pracy wychowawcy z jedną grupą wychowawczą wynosi 49 godzin 
zegarowych tygodniowo.  
6) Internat zapewnia również opiekę wychowawczą w godzinach nocnych (22:00 - 6:00).  
7) Wychowankowie grupy wychowawczej wybierają spośród siebie Zarząd Grupy i powołują 
sekcje:  
a) higieniczno-porządkową, 
b) gospodarczą, 
c) nauki, 
d) kulturalną, 
oraz koła zainteresowań. 
4. ROZKŁAD DNIA W INTERNACIE  
6:45 - POBUDKA  
6:45 – 7:00 – TOALETA PORANNA, SPRZĄTANIE POKOI  
6:50 – 7:20 – ŚNIADANIE  
7:30 – 7:50 – PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ SZKOLNYCH  
8:00 – 13:10 – ZAJĘCIA LEKCYJNE WG PLANU  
10:25 – 10:45 –DRUGIE ŚNIADANIE  
13:10 – 15:00 – OBIAD  
13:10 – 15:50 – CZAS WOLNY (ZGODNIE Z PLANEM LEKCJI)  
15:50 – 16:00 – PRZYGOTOWANIE DO NAUKI WŁASNEJ  
16:00 – 18:00 – NAUKA WŁASNA (OBOWIĄZKOWA)  
18:00 – 19:00 – KOLACJA (18:00 DZIEWCZĘTA; 18:30 CHŁOPCY)  
19:00 – 21:00 – ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE W GRUPACH  
21:00 – 21:50 – TOALETA WIECZORNA, SPRZĄTANIE POKOI  
21:50 – 22:00 – PRZYGOTOWANIE DO CISZY NOCNEJ  
22:00 – 6:45 – CISZA NOCNA  
Od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:45 – 13:00 oraz w piątek w godzinach 8:45 – 
11:00 nie ma możliwości korzystania z pokoi. W piątek internat czynny do godziny 16:00, w 
niedzielę internat czynny od godziny 16:00.  
5. PRAWA WYCHOWANKA  
1) Prawa wychowanka określa Statut Zespołu Szkół , a ponadto wychowanek ma prawo do:  
a) Zakwaterowania oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia.  
b) Opieki pielęgniarki szkolnej oraz lekarskiej na zasadzie współpracy z rejonową placówką 
służby zdrowia.  
c) Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki, 
rozwijania i pogłębiania zainteresowań i zdolności.  
d) Wypoczynku i kulturalnego spędzania czasu wolnego.  
e) Korzystania z pomocy wychowawców i kolegów w rozwiązywaniu problemów związanych z 
postępami w nauce, zamieszkaniem w internacie lub osobistych.  
f) Opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed różnymi formami 
przemocy fizycznej i psychicznej.  
g) Współudział w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.  
h) Zwolnienia w całości lub części z opłaty socjalnej oraz odliczenia należności za wyżywienia 
za okres swojej nieobecności w internacie po uprzednim zgłoszeniu kierownikowi internatu 
lub wychowawcy.  
i) Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz - w porozumieniu 
z wychowawcą - w zajęciach prowadzonych przez szkołę.  
j) Przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu za zgodą wychowawcy.  
k) Opuszczania internatu w wyznaczonym czasie.  
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6. OBOWIĄZKI WYCHOWANKA  
1) Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz 
niniejszym Regulaminie, a zwłaszcza:  
a) Przestrzegać wszystkich zasad współżycia w grupie i ustalonego rozkładu dnia.  
b) Systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, optymalnie wykorzystywać czas i 
warunki do nauki.  
c) Uczestniczyć aktywnie w zajęciach, a także współuczestniczyć w organizacji różnych form 
spędzania czasu wolnego w internacie.  
d) Utrzymać higienę osobistą oraz czystość i estetykę pomieszczeń, w których przebywa.  
e) Dbać o sprzęt internatowy, porządek na terenie internatu, a także dokonywać drobnych 
napraw pod nadzorem wychowawcy. Wychowanek ponosi pełną odpowiedzialność za umyślne 
zniszczenie sprzętu i urządzeń w internacie.  
f) Terminowo uiszczać opłaty za wyżywienie i zamieszkanie w internacie (do 15 dnia każdego 
miesiąca).  
g) Przestrzegać zasad bhp i ppoż.  
h) Uzyskiwać zgodę kierownika internatu lub wychowawcy na każdorazowy wyjazd z internatu 
w ciągu tygodnia, ale tylko za okazaniem pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.  
i) Współdziałać w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą.  
j) Wykonywać polecenia kierownika internatu i wychowawców.  
k) Przebywać na terenie internatu w obuwiu domowym.  
l) Przestrzegać rozkładu dnia.  
2) Ponadto na terenie internatu kategorycznie zabrania się:  
a) posiadania i spożywania alkoholu, środków odurzających, palenia tytoniu oraz 
przyjmowania leków bez wskazań lekarza, 
b) wprowadzania do internatu osób niebędących mieszkańcami bez zgody wychowawcy, 
c) samowolnego zmieniania miejsca zakwaterowania oraz przenoszenia mebli,  
d) przetrzymywania drogocennych przedmiotów i większych sum pieniędzy (internat za nie nie 
odpowiada).  
7. NAGRODY  
1) Za wyróżniającą się pracę w internacie, aktywność, przykładowe zachowanie i dobre wyniki 
w nauce wychowanek może otrzymać następujące nagrody:  
a) pochwałę wychowawcy udzieloną wobec grupy, 
b) pochwałę kierownika internatu, 
c) nagrodę rzeczową, 
d) list pochwalny do rodziców lub opiekunów.  
8. KARY  
1) Za naruszenie zasad współżycia w internacie i niewywiązywanie się z obowiązków, 
wychowanek może otrzymać następujące kary:  
a) upomnienie wychowawcy, 
b) nagana wychowawcy, 
c) upomnienie kierownika internatu, 
d) nagana kierownika internatu z ostrzeżeniem wydalenia z internatu i powiadomienie 
rodziców. Za rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na kolegów, 
wychowanek może być wydalony z internatu.  
9. WYCHOWAWCY  
1) Wychowawca grupy sprawuje opiekę wychowawczą nad wychowankami w grupie,  
a) inspiruje i kieruje samorządną działalnością grupy i pomaga w razie potrzeby,  
b) wspólnie z wychowankami określa zadania grupy i pomaga w ich realizacji,  
c) dokonuje oceny poszczególnych wychowanków oraz działalności całej grupy.  
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2) Do podstawowych obowiązków wychowawcy internatu należy:  
a) systematyczne i planowe poznawanie grupy wychowawczej i poszczególnych 
wychowanków, ich potrzeb, stanu zdrowia zainteresowań, dążeń i trudności oraz stopnia 
uspołecznienia, 
b) terminowe opracowanie i dokładne realizowanie planu pracy grupy i zespołów,  
c) przestrzeganie odpowiednich zasad i stosowania nowoczesnych środków i metod 
pedagogicznych, 
d) codzienne egzekwowanie w grupie wychowawczej wymogów w zakresie hig ieny osobistej, 
e) zachowania porządku, zasad kultury, właściwych stosunków międzyludzkich,  
f) stałe przebywanie wśród wychowanków, organizowanie nauki własnej. W razie potrzeby 
udzielanie im odpowiedniej pomocy. Codzienne organizowanie czasu wolnego, oraz  służenie 
radą i pomocą w przygotowaniu zajęć lub imprez,  
g) staranne i regularne przygotowanie się do zajęć i prowadzenie dokumentów pracy, w tym 
dzienników zajęć i kart wychowanków,  
h) ścisłe przestrzeganie dyscypliny i wewnętrznych regulaminów, zwłaszcza czasu pracy, który 
ustalany jest w planie pracy i harmonogramie pracy wychowawcy,  
i) szczególną dbałość o powierzony do użytku wychowanków majątek,  
j) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., 
k) sygnalizowanie o wszystkich usterkach technicznych,  
l) utrzymywanie stałych kontaktów informacyjnych i wymiana doświadczeń ze szkołą i domem 
rodzinnym wychowanków zwłaszcza tych, którzy sprawiają kłopoty wychowawcze,  
ł) podejmowanie ogólnych prac wynikających z organizacji całokształtu działalności internatu 
oraz wykonywanie czynności dodatkowych zleconych doraźnie przez kierownika internatu,  
m) podnoszenie poziomu kwalifikacji ogólnych i zawodowych przez uzupełnienie i 
aktualizowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności,  
n) w razie nieobecności kierownika internatu wykonuje czynności administracyjne lub inne 
związane z funkcjonowaniem internatu 
o) przyjmuje obowiązki nieobecnego wychowawcy zlecone przez kierownika lub przekazane 
przez wychowawcę,  
3) Odpowiedzialność wychowawcy obejmuje następujące czynności: 
a) otoczenie wychowanków właściwą opieką, stworzenie im właściwego środowiska 
wychowawczego oraz przestrzeganie zaleceń lekarskich,  
b) przestrzeganie odpowiednich przepisów organizacyjnych, w tym przepisów pracy 
młodocianych, zasad ppoż. i bhp,  
c) zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia młodzieży podczas prowadzenia zajęć oraz 
prac wykonywanych na polecenie,  
d) dokładna realizacja przejętych i przydzielonych zadań opiekuńczo-wychowawczych,  
e) za funkcjonowanie internatu i całości młodzieży w czasie samodzielnego dyżuru.  
4) Szczegółowy zakres prac i obowiązków wychowawcy wynika z rozkładu zajęć w ciągu dnia - 
posiłki, cisza nocna, nauka własna, imprezy internackie, czas wolny.  
5) Uprawnienia wychowawcy:  
a) ma prawo wyboru metod i form pracy z grupą wychowawczą w ogólnie przyjętych ramach z 
uwzględnieniem planu pracy i regulaminu,  
b) w przypadku trudności może odwołać się do pomocy kierownika internatu bądź zespołu 
wychowawczego,  
c) ma prawo do samodzielnego przedstawiania kandydatów do nagradzania przez internat i 
szkołę,  
d) ma prawo przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania regulaminu internatu,  
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e) postulaty i wnioski dotyczące grupy i własnej pracy może przedstawiać kierownikowi , 
dyrektorowi, radzie pedagogicznej szkoły,  
f) w porozumieniu z rodzicami decyduje o przebywaniu wychowanka swojej grupy 
wychowawczej poza terenem internatu w czasie innym niż wynika to z rozkładu.  
10. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  
1) Internat współdziała z rodzicami i opiekunami swoich wychowanków w zakresie spraw 
dotyczących postępów w nauce, rozwiązywaniu problemów wychowawczych, materialnych 
oraz organizacyjnych internatu. 
2) Rodzice mogą odwiedzać swoje dzieci po zgłoszeniu wychowawcy internatu.  
3) Internat organizuje spotkania ogólne z rodzicami wg szkolnego harmonogramu spotkań 
rodziców. 
4) Wychowawcy kontaktują się z rodzicami w sprawach wychowanków w ciągu całego roku 
szkolnego.  
11. DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W INTERNACIE  
1) Dokumentami obowiązującymi w internacie Zespołu Szkół są: 
a) roczny/semestralny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej,  
b) rozkład zajęć wychowawców w internacie,  
c) regulamin wewnętrzny internatu,  
d) dzienniki zajęć,  
e) książka ewidencyjna wychowanków,  
f) podania/kwestionariusz wychowanka,  
g) zeszyt uwag i korespondencji z rodzicami (indywidualny dla każdego wychowanka i 
znajdujący się w jego posiadaniu),  
h) plan obserwacji zajęć,  
i) zeszyt wyjazdów meldowania grup, zeszyt wyjść.  
12. OBOWIĄZKI I PRAWA ADMINISTRACJI INTERNATU  
1) Administracja zobowiązana jest do:  
a) zapewnienia należytych warunków lokalowych umożliwiających pracę i wypoczynek 
mieszkańcom,  
b) utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku 
przeznaczonych do ogólnego użytku,  
c) bieżących napraw sprzętu i urządzeń,  
d) zapewnienie ciągłej dostawy ciepłej wody z wyłączeniem okresów konserwacji.  
2) Kierownictwo internatu uprawnione jest do przeprowadzania kontroli pomieszczeń 
mieszkalnych.  
3) Prawo wstępu do pokoju podczas nieobecności mieszkańców przysługuje kierownictwu 
internatu i wychowawcy pod warunkiem, że jest to konieczne. Prawo to przysługuje ponadto 
konserwatorowi obiektu w celu usunięcia zgłoszonej usterki lub awarii oraz sprzątającej.  
 
 

Rozdział V   -   Centrum Kształcenia Zawodowego  
 
§ 57. 1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielicach działają w ramach Zespołu Szkół w 
Bielicach i korzystają ze szkolnej infrastruktury, w tym z odrębnego budynku warsztatów, 
pracowni przedmiotowych, pomieszczeń gospodarczych i garażowych, samochodów 
osobowych, ciągników rolniczych oraz innego rodzaju maszyn i urządzeń. Wyposażenie 
będące w użytku warsztatów podlega okresowej inwentaryzacji, zgodnie z ustawą o 
rachunkowości. 
2. Funkcję kierownika warsztatów szkolnych pełni nauczyciel zatrudniony w Szkole.  
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3. Warsztaty szkolne spełniają funkcję dydaktyczno-szkoleniową w zakresie:  
1) praktycznej nauki zawodu,  

2) praktyk zawodowych,  

3) diagnostyki i mechaniki samochodowej,  
4) prowadzenia nauki jazdy,  

5) nauki pracy maszynami rolniczymi.  
4. Działalność warsztatów szkolnych powinna stwarzać warunki do prawidłowego prowadzenia 
wszystkich założeń planu dydaktycznego. Proces kształcenia Zawodowego oparty jest na treści 
programów nauczania poszczególnych przedmiotów.  

5. Podstawową formą pracy dydaktyczno-wychowawczej są zajęcia prowadzone w systemie 
klasowo-lekcyjnym z podziałem na grupy. Zajęcia z eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych, 
nauki jazdy ciągnikiem rolniczym i samochodem osobowym są zajęciami indywidualnymi. 
Warsztaty szkolne mogą prowadzić działalność w formie szkoleń i kursów, których celem 
będzie nabycie przez uczniów i kursantów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.  Liczba 
uczniów w grupie powinna zapewnić możliwość przestrzegania przepisów bhp, właściwy 
nadzór nad grupą oraz dobre wyniki nauczania.  
6. Przydziału czynności dodatkowych dokonuje Dyrektor na wniosek kierownika warsztatów.  
1) Zadania nauczyciela - opiekuna grupy zajęciowej:  

a) podział klasy na grupy wg harmonogramu zajęć,  

b) dopilnowanie terminów przejść w grupach,  

c) systematyczne uzupełnianie i wpisywanie ocen do dziennika szkolnego z zajęć praktycznych 
w warsztatach,  

d) usprawiedliwianie nieobecności uczniów na zajęciach praktycznych.  

2) Zadania opiekuna praktyk zawodowych:  

a) prowadzenie dokumentacji dotyczącej praktyk zawodowych,  

b) określenie tematyki, terminów i miejsca odbywania praktyk, uwzględniając możliwość 
zrealizowania programu przez ucznia,  

c) przed skierowaniem na praktykę, zorganizowanie odprawy szkoleniowej z uczniami, 
poświęconej omówieniu warunków, programu i zasad bezpieczeństwa planowanej praktyki.  

3) Podstawowe obowiązki nauczyciela praktycznej nauki zawodu:  
a) opracowanie planu/tematyki szkolenia na swoim dziale wg obowiązujących przepisów i 
przekazanie go kierownikowi warsztatów,  
b) zapoznanie uczniów z programem i organizacją nauczania na danym dziale,  

c) przeszkolenie uczniów w zakresie szczegółowych przepisów i zasad bhp obowiązujących na 
dziale i uzyskanie pisemnego potwierdzenia tego w dzienniczku zajęć praktycznych,  

d) zapewnienie każdemu uczniowi możliwości realizacji tematu zajęć,  

e) indywidualne ocenianie uczniów w oparciu o regulamin oceniania, klasyfikowania i 
promowania, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów: jakości i ilości 
wykonanej pracy oraz aktywności ucznia w realizacji tematu, zdyscyplinowania ucznia oraz 
przestrzegania zasad bhp, poszanowania sprzętu oraz utrzymania ładu i porządku na 
stanowisku, opanowania umiejętności praktycznych oraz umiejętności łączenia teorii z 
praktyką,  
f) systematyczne wpisywanie do dziennika tematów zajęć, nieobecności uczniów i ocen,  

g) systematyczne wpisywanie ocen do indeksów uczniowskich,  

h) oszczędność materiałów, narzędzi, energii,  

i) troska o jakość szkolenia i produkcji,  

j) odpowiedzialność za powierzone mienie,  
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k) wzbogacanie bazy dydaktycznej,  

l) zapewnienie stałej opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć, co wiąże się z 
obowiązkiem obecności nauczyciela w miejscu odbywania zajęć,  

m) pełnienie dyżurów porządkowo-wychowawczych wg ustalonego harmonogramu,  

n) terminowe realizowanie poleceń oraz zaleceń poobserwacyjnych.  

4) Nauczyciel nauki jazdy zobowiązany jest dbać o:  

a) właściwy stan techniczny pojazdu, wyposażenie i jego estetykę,  

b) systematyczne i prawidłowe rozliczanie karty drogowej,  

c) dokonywanie na bieżąco wpisów do dziennika zajęć teoretycznej nauki jazdy oraz do karty 
przeprowadzonych zajęć kursanta,  

d) stosowanie właściwego paliwa i olejów,  

e) przestrzeganie terminów przeglądów technicznych,  

f) po zakończonej jeździe, garażowanie pojazdu w miejscu do tego celu przeznaczonym.  

5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach stosownie do pełnionej funkcji i posiadanych 
możliwości nauczyciela, Dyrektor może wyznaczyć na czas krótkotrwały dodatkowe obowiązki.  
7. Uczniowie zobowiązani są do regularnego uczęszczania na zajęcia praktyczne i ścisłego 
przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz zasad bhp.  

8. Uczeń w razie nieobecności na zajęciach warsztatowych jest zobowiązany do zaliczenia 
materiału za okres nieobecności w ciągu dwóch tygodni od czasu powrotu na zajęcia:  
9. Na prośbę rodzica/opiekuna prawnego uczeń może być zwolniony z dnia zajęć lub jego 
części – taki fakt należy odnotować w dzienniku.  

10. Do zajęć może przystąpić uczeń posiadający odpowiedni ubiór roboczy. W przypadku 
niespełnienia tego warunku nauczyciel podejmuje decyzję o sposobie udziału ucznia, w 
zajęciach praktycznych uwzględniając przy tym konieczność zapewnienia uczniowi 
bezpiecznych warunków pracy.  

11. Uczeń jest klasyfikowany z zajęć praktycznych, jeżeli został oceniony ze wszystkich 
działów. Jeżeli uczeń jest niesklasyfikowany z jednego działu lub uzyskał z niego ocenę 
niedostateczną na koniec okresu (semestru lub roku szkolnego) oznacza to, że jest 
nieklasyfikowany lub uzyskuje ocenę niedostateczną z  zajęć praktycznych.  

12. Wstęp do pomieszczeń warsztatowych dozwolony jest uczniom odbywającym planowe 
zajęcia praktyczne. W innych przypadkach uczeń może przebywać w warsztatach za zgodą 
kierownika warsztatów lub opiekuna warsztatowego.  

13. Bez wiedzy nauczyciela praktycznej nauki zawodu uczeń nie może:  
1) opuszczać stanowiska pracy,  

2) uruchamiać i korzystać z maszyn i urządzeń.  

14. Obowiązki ucznia podczas zajęć praktycznej nauki zawodu:  
1) przestrzeganie przepisów bhp,  

2) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,  

3) odpowiedzialność za powierzone stanowisko pracy, narzędzia i materiały,  

4) zgłoszenie opiekunowi warsztatowemu zauważonych nieprawidłowości w działaniu maszyn 
i urządzeń lub uszkodzenia narzędzi,  

5) używanie odzieży roboczej (ubranie robocze, nakrycie głowy i obuwie na twardej 
podeszwie) i utrzymywanie jej w należytej czystości,  

6) prowadzenie dzienniczka (indeksu) zajęć praktycznych,  

7) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywanie szacunku dorosłym, 
przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności.  

15. Prawa ucznia podczas zajęć praktycznej nauki zawodu:  
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1) odmowa wykonania pracy w przypadku wystąpienia warunków zagrożenia dla zdrowia,  

2) śledzenie dokumentacji technicznej lub technologicznej dotyczącej tematu zajęć,  

3) zgłaszanie projektów racjonalizatorskich,  

4) poszanowanie własnej godności (w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich),  

5) odpoczynek w przerwie między zajęciami,  

6) uzyskanie jawnej i bieżącej oceny swojej pracy.  
16. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
materiałów i narzędzi.  
 
§ 58. REGULAMIN CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ w BIELICACH  
1. Regulamin określa organizację wewnętrzną, zadania, prawa i obowiązki oraz zasady 
funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielicach, zwanego dalej „Centrum”.  
2. Centrum realizuje zadania kształcenia Zawodowego w następujących zawodach:  
1)mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,  
2)rolnik,  
3)kucharz,  
4)jeździectwo i trening koni 
5)prowadzenie produkcji rolniczej, 
zgodnie z obowiązującymi programami nauczania.  
Dopuszcza się wprowadzenie innych kierunków kształcenia wynikających z potrzeb rynku 
pracy.  
3. Kierownik szkolenia Zawodowego i kierownik stajni zapewniają warunki do sprawnego 
funkcjonowania Centrum, szczególnie poprzez realizację zadań w zakresie:  
1) działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,  
2) działalności administracyjno-gospodarczej,  
3) innych zadań wyszczególnionych w zakresie czynności i obowiązków kierownika szkolenia 
Zawodowego i kierownika stajni.  
4. W skład Centrum wchodzą następujące wydziały warsztatowe i organizacyjne:  
1) Pracownia żywienia,  
2) Pracownia gospodarstwa domowego,  
3) Pracownia ekonomiczna,  
5) Pracownia hotelarstwa,  
6) Pracownia logistyczna,  
7) Pracownia komputerowa,  
8) Pracownia produkcji roślinnej,  
9) Pracownia produkcji zwierzęcej,  
10) Stajnia,  
11) Wydział Maszyn Rolniczych (naprawa, eksploatacja),  
12) Wydział Pojazdów Rolniczych (naprawa, obsługa techniczna, diagnostyka),  
13) Wydział Obróbki Mechanicznej,  
14) Wydział Obróbki Ręcznej,  
15) Wydział Elektrotechniki,  
16) Wydział Spawalni (spawanie gazowe, elektryczne, w osłonie CO2),  
17) Wydział obróbki plastycznej,  
18) Poligon Nauki Jazdy.  
5. Dopuszcza się tworzenie innych jednostek organizacyjnych zgodnie z kierunkami 
kształcenia.  
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6. Wydziały warsztatowe z niezbędnym wyposażeniem zapewniają realizację programowego 
szkolenia uczniów poprzez ćwiczenia praktyczne.  
7. Podział klas na grupy oraz liczba uczniów w grupach wynikają z ustaleń według odrębnych 
przepisów.  
8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć w Centrum ustala kierownik kształcenia 
Zawodowego.  
9. W czasie trwania zajęć praktycznych stosuje się jedną przerwę maksymalnie 30 -minutową, 
którą wlicza się do ogólnego czasu zajęć. Kształcenie praktyczne uczniów na wydziałach 
prowadzone jest przez nauczycieli, którzy są odpowiedzialni za powierzone im zadania w 
zakresie:  
1) dydaktyki i wychowania powierzonej grupy uczniów,  
2) organizowania pracy na wydziałach warsztatowych,  
3) opieki nad uczniami podczas trwania zajęć praktycznych,  
4) dbałości o pomoce dydaktyczne, maszyny i urządzenia, a także inny sprzęt będący na 
wyposażeniu Centrum,  
5) stwarzania warunków do bezpiecznej pracy uczniów,  
6) prowadzenia dokumentacji pedagogicznej i organizacyjnej,  
7) czynnego uczestnictwa w pracach Centrum.  
10. Nauczyciele są odpowiedzialni za należytą eksploatację, wykorzystanie i konserwację 
powierzonych im maszyn i urządzeń.  
11. Zgodnie z regulaminem Centrum:  
1) uczeń powinien:  
a) uczyć się systematycznie i wytrwale, aby stać się wykwalifikowanym, kultura lnym 
pracownikiem, przygotowanym do wykonania określonej działalności praktycznej,  
b) uczęszczać na zajęcia zgodnie z planem punktualnie i regularnie,  
c) przychodzić na zajęcia starannie przygotowanym pod względem teoretycznym z 
realizowanego tematu,  
d) do zajęć przystępować w specjalnym ubraniu roboczym, z nakryciem głowy, bez zwisających 
rękawów,  
e) nie oddalać się od wyznaczonego miejsca pracy bez zgody nauczyciela,  
f) oszczędzać materiały, narzędzia, energię elektryczną, gazy techniczne, wodę oraz sprzęt 
powierzony do używania w czasie zajęć,  
g) zgłaszać nauczycielowi uszkodzenia narzędzi i urządzeń pracowni,  
h) używać narzędzi będących własnością pracowni,  
i) dbać o estetykę i porządek na stanowisku pracy,  
j) po zakończeniu zajęć uporządkować stanowisko pracy i stanąć do zbiórki w celu 
podsumowania i oceny zajęć.  
k) przestrzegać zasad kultury w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników 
Centrum.  
2) uczniowi nie wolno:  
a) przechowywać w szatni pieniędzy i cennych rzeczy, gdyż szkoła  nie odpowiada za 
pozostawione tam mienie,  
b) przebywać w pracowni poza zajęciami programowymi,  
c) przywłaszczać sobie czegokolwiek z pracowni; za kradzież uczeń odpowiada zgodnie z 
Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania uczniów, 
d) dewastować sprzętu; za szkody wyrządzone przez lekkomyślność ucznia odpowiedzialność 
finansową ponoszą rodzice,  



 

34 
 

e) samowolnie uruchamiać maszyn i urządzeń elektrycznych,  
f) opuszczać pracowni przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela.  
3) uczeń ma prawo do:  
a) opieki i bezpiecznych warunków podczas pobytu w Centrum, ochrony przed wszelkimi 
formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz poszanowania jego godności,  
b) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  
c) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  
d) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce,  
e) pomocy w przypadku trudności w nauce,  
f) korzystania z poradnictwa pedagogicznego i zawodowego.  
12. Dokumentacja Centrum obejmuje następujące rodzaje dokumentów:  
1) programy nauczania,  
2) dzienniki lekcyjne,  
3) tygodniowy plan zajęć warsztatowych,  
4) dzienniczki kształcenia Zawodowego ucznia,  
5) protokolarze zespołów przedmiotowych,  
6) wydziałowe przepisy bhp,  
7) plany pracy,  
8) harmonogram dyżurów.  
13. Centrum posiada książki inwentarzowe, w których ewidencjonowane są środki trwałe i 
nietrwałe.  
14. Za właściwą ewidencję środków i ich ocechowanie odpowiadają osoby ponoszące 
materialną odpowiedzialność za powierzone mienie.  
15. Naprawy bieżące maszyn i urządzeń przeprowadza Centrum w miarę możliwości we 
własnym zakresie.  
16. Kasacji środków nietrwałych dokonuje Dyrektor na wniosek osoby materialnie 
odpowiedzialnej, na podstawie oceny sporządzonej przez komisję kasacyjną powołaną pr zez 
Dyrektora.  
17. Kasacji środków trwałych dokonuje Dyrektor na wniosek kierownika kształcenia 
Zawodowego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.  
18. Centrum może prowadzić i finansować działalność produkcyjną i usługową w formie 
gospodarki pozabudżetowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.  
19. Centrum pobiera opłaty za prowadzone w formach pozaszkolnych kształcenie, 
dokształcanie i doskonalenie, z wyjątkiem spełnienia w formach pozaszkolnych obowiązku 
nauki. Wysokość opłat ustala Dyrektor, z uwzględnieniem kosztów prowadzenia 
poszczególnych form pozaszkolnych. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w 
przypadkach losowych, Dyrektor może zwolnić zainteresowaną osobę z opłaty w całości lub w 
części.  
20. Uczniowie i słuchacze szkół publicznych prowadzonych przez inne organy niż organ 
prowadzący Centrum oraz innych instytucji szkolących, mogą korzystać z zajęć 
organizowanych w placówce na zasadach określonych w porozumieniu, zawieranym pomiędzy 
stronami.  
21. Centrum realizuje usługi edukacyjne dla uczniów i słuchaczy szkół niepublicznych na 
zasadach odpłatności, ustalonych na podstawie kalkulacji kosztów eksploatacji pracowni 
specjalistycznych oraz kalkulacji kosztów związanych bezpośrednio ze szkoleniem.  
22. Praktyczna nauka zawodu lub przysposobienie do pracy zawodowej może być 
organizowane poza Centrum na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora Centrum z 
podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, tj. zakładem produkcyjnym i usługowym.  
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Dział IV   -   Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół  
 
§ 59. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli, wychowawców internatu i pracowników na 
stanowiskach urzędniczych i pracowniczych.  
 
 

 
 
Rozdział I   -   Nauczyciele  
 
§ 60. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest 
odpowiedzialny za jakość i warunki tej pracy oraz za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 
powierzonych jego opiece uczniów.  
2. Do obowiązków nauczyciela Zespołu Szkół należy:  
1) właściwa realizacja procesu dydaktycznego, programu wychowawczego i programu 
profilaktyki Zespołu Szkół,   
2) wykonywanie poleceń służbowych i realizowanie zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół 
wydawanych w ramach jego kompetencji,   
3) czynne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał ,   
4) czynny udział w pracach komisji i zespołów, do których został powołany ,   
5) przyjmowanie funkcji opiekuna stażu,   
6) systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnyc h i 
pozalekcyjnych oraz ich realizowanie zgodnie z tygodniowym planem zajęć, przygotowanym 
planem dydaktycznym do każdego przedmiotu i każdego oddziału, na podstawie aktualnych 
planów nauczania oraz zasad współczesnej dydaktyki ,   
7) ewaluowanie stosowanych metod pracy i wdrażanych programów oraz doskonalenie 
swoich kompetencji dydaktycznych i wychowawczych,   
8) znajomość programów nauczania i podstawy programowej będących podstawą 
przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,   
9) diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów,   
10) życzliwe, podmiotowe traktowanie uczniów ,   
11) bezstronne i sprawiedliwe ocenianie uczniów, zgodne ze szczegółowymi warunkami i 
sposobem oceniania zawartymi w niniejszym Statucie,   
12) uczenie racjonalnego myślenia i dociekliwości poznawczej,   
13) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 
człowieka,   
14) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.  
15) zapewnianie warunków optymalnego rozwoju psychofizycznego uczniów ,   
16) zaspokajanie potrzeb uczniów przez stwarzanie warunków dla świadomego  i aktywnego 
udziału w procesie lekcyjnym,   
17) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych ,   
18) dbanie o bezpieczeństwo uczniów poprzez:  
a) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 
zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,  
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b) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Zespołu Szkół, pytanie ich o 
cel pobytu, a w razie konieczności zawiadomienie  Dyrektora o fakcie przebywania osób 
postronnych,  
c) niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora Zespołu Szkół o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 
mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,  
d) ciągłe uczulanie uczniów na zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, zwłaszcza 
podczas kształcenia Zawodowego,   
19) informowanie uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach 
edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych wynikających z 
realizowanego programu, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz 
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej ,   
20) doradzanie uczniom w zakresie dalszego kształcenia ,   
21) ustalenie – w zespole nauczycieli - zestawu programów nauczania i zestawu podręczników 
dla danego typu szkoły, obowiązujących co najmniej przez trzy kolejne lata.  
22) dbanie o estetyczny wygląd oraz właściwy dobór wyposażenia pracowni przedmiotowych 
(za które materialnie odpowiada nauczyciel) w środki dydaktyczne, ich stosowanie w procesie 
lekcyjnym, zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie ,   
23) bieżące i rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej ,   
24) znajomość przepisów i procedur prawa oświatowego ,   
25) przestrzeganie dyscypliny pracy.  
 
§ 61. 1. Przydzielony każdemu nauczycielowi tygodniowy wymiar zajęć wynika z organizacji 
Zespołu Szkół, a ich ilość, realizowaną w poszczególnych dniach tygodnia, określa tygodniowy 
plan zajęć.  
2. Nauczyciel, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie 
wyczerpał obowiązującego tego nauczyciela wymiaru zajęć dydaktycznych, naucza w 
odpowiednio większej liczbie godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca 
wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach 
ponadwymiarowych.  
 
§ 62. Pod koniec I semestru i pod koniec roku szkolnego nauczyciel ustala wyniki nauczania, a 
wychowawca klasy zachowania się ucznia.  
 

§ 63. 1. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w obowiązującym 

tygodniowym wymiarze, nauczyciel zobowiązany jest do prac związanych bezpośrednio z 

organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego 

mu wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Nauczyciel może być zobowiązany przez Dyrektora Zespołu Szkół do wykonywan ia w czasie 
ferii szkolnych następujących czynności:  
1) przeprowadzania egzaminów,  
2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniami do nowego roku 
szkolnego.  
 
 

Rozdział II   -   Zespoły przedmiotowe  
 
§ 64. 1. Nauczyciele tworzą następujące zespoły przedmiotowe:  
1) Zespół Humanistyczny,  
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2) Zespół Języków Obcych,  
3) Zespół Matematyczno-Przyrodniczy,  
4) Zespół Techniczny,  
5) Zespół Obronno-Sportowy,  
6) Zespół Ekonomiczno-Rolniczy,  
7) Zespół Gastronomiczny,  
8) Zespół Wychowawców Internatu.  
Dopuszcza się możliwość utworzenia nowych zespołów przedmiotowych w miarę potrzeb.  
2. Pracą zespołów kierują przewodniczący, powołani przez Dyrektora Zespołu Szkół po 
wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej. Przewodniczący  zespołów organizują spotkania 
zespołów w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Komisje pracują na 
podstawie planów pracy, opracowanych na pierwszych spotkaniach w danym roku szkolnym i 
zatwierdzonych przez Dyrektora Zespołu Szkół .  
 
§ 65. 1. Cele i zadania Zespołów Przedmiotowych:  
1) organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów 
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych oraz nauczania 
teoretycznego i Zawodowego, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu 
nauczania oraz specjalizacji,   
2) przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zawodowych ,   
3) wspólne opracowywanie szczegółowych wymagań edukacyjnych oraz sposobów badania 
wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów,   
4) doskonalenie form pracy pozalekcyjnej uczniów, praca z uczniami wykazującymi szczególne 
uzdolnienia i zainteresowania – organizacja olimpiad i konkursów,   
5) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 
dla początkujących nauczycieli – organizowanie lekcji hospitowanych koleżeńsko jako formy 
wymiany doświadczeń w pracy pedagogicznej ,   
6) współdziałanie z biblioteką szkolną w zakresie gromadzenia i popularyzacji literatury oraz 
czasopism pedagogicznych i zawodowych,   
7) współdziałanie w organizowaniu i wzbogacaniu pracowni przedmiotowych i wydziałów zajęć 
praktycznych, inspirowanie twórczej działalności nauczycieli w zakresie szerokiego korzystania 
z technicznych środków nauczania,   
8) inicjowanie wykonawstwa przez nauczycieli, we własnym zakresie, pomocy dydaktycznych, 
a w szczególności przygotowanie i gromadzenie materiałów w postaci testów, instrukcji, 
foliogramów, nagrań wideo itp.,   
9) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia udziału zajęć rekreacyjno-sportowych 
w zagospodarowaniu czasu wolnego uczniów, współdziałanie w przygotowaniu imprez 
kulturalnych i uroczystości szkolnych,   
10) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i 
eksperymentalnych programów nauczania,   
11) analizowanie, ocenianie i opiniowanie pracy członków Zespołu.  
12) w szczególności do obowiązków nauczycieli należy ustalenie jednolitych w ramach danego 
zespołu zasad oceniania bądź zaliczania zajęć praktycznych.  
2. Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego organizuje pracę Zespołu i kieruje nią, a w 
szczególności:  
1) informuje Dyrektora Zespołu Szkół i Radę Pedagogiczną o pracy Zespołu ,   
2) gromadzi i udostępnia informacje o różnych formach doskonalenia zawodowego, bada 
potrzeby nauczycieli w tym zakresie,   
3) prowadzi doradztwo merytoryczne,   
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4) czuwa nad prawidłowym opracowaniem planów dydaktycznych i wymagań edukacyjnych 
przez członków Zespołu oraz opiniuje te materiały ,   
5) organizuje i przygotowuje egzaminy,   
6) organizuje lekcje hospitowane koleżeńsko oraz badanie wyników nauczania,   
7) opiniuje zadania egzaminacyjne,   
8) ustala i określa terminy sprawdzianów w ramach wewnątrzszkolnych badań wyników 
nauczania,  
9) dba o właściwą komunikację i współpracę w zespole.  
 
 

 
Rozdział III   -   Zespół Wychowawczy  
 
§ 66. 1. Wszyscy wychowawcy klas wchodzą w skład Zespołu Wychowawczego i uczestniczą w 
jego posiedzeniach, z których sporządza się protokoły.  
2. Zespół Wychowawczy przy Zespole Szkół pracuje w dwóch sekcjach:  
1) planowania i doskonalenia pracy wychowawczej,  
2) socjalno-bytowej.  
3. Skład osobowy ww. sekcji wybierany jest przez członków Zespołu Wychowawczego.  
4.Ogólne wytyczne do pracy sekcji:  
1) Planowania i doskonalenia pracy wychowawczej:  
a) czuwanie nad realizacją zadań planu dydaktyczno-wychowawczego Zespołu Szkół i 
omawianie jego realizacji na posiedzeniach Rad Pedagogicznych,   
b) ustalanie planów dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół oraz przedstawianie ich 
Radzie Pedagogicznej,   
c) opracowanie projektu tematów „lekcji wychowawczych” oraz przedstawianie ich na 
ogólnym zebraniu Zespołu Wychowawczego,   
d) ustalanie kalendarza imprez szkolnych,   
e) analiza trudnych przypadków w wychowaniu młodzieży ,   
f) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń w nauce ,   
g) opracowywanie wniosków do dalszej pracy wychowawczej.  
2) Socjalno-bytowej:  
a) przydzielanie zapomóg, stypendiów i innych form pomocy materialnej ,   
b) utrzymywanie kontaktów z Ośrodkami Pomocy Społecznej ,   
c) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, lekarzami i pielęgniarką,   
d) rozpoznawanie środowiska młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej,   
e) realizacja uchwał podjętych przez Radę Rodziców w zakresie poprawy warunków socjalno -
bytowych młodzieży.  
 
 

Rozdział IV   -   Wychowawcy klas, pedagog i psycholog szkolny  
 
§ 67. 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a 
w szczególności:  
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,   
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów ,   
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3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  
2.Wychowawca klasy w celu realizacji zadań:  
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka ,   
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, 
rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski ,   
3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godziny z wychowawcą ,   
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, koordynując ich działania 
wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna 
opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i 
niepowodzeniami),   
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania potrzeb opiekuńczo-
wychowawczych ich dzieci, włącza rodziców w życie klasy i szkoły ,   
6) współpracuje z Dyrekcją Zespołu Szkół, pedagogiem, psychologiem, Poradnią 
Psychologiczno- Pedagogiczną (w miarę potrzeb), pielęgniarką szkolną i wychowawcami 
internatu,   
7) współdziała z Radą Pedagogiczną i Klasową Radą Rodziców w zakresie oddziaływania 
wychowawczego na uczniów i szerzenia kultury pedagogicznej w środowisku wychowawczym ,   
8) przynajmniej 4 razy w roku szkolnym zapoznaje rodziców z wymaganiami dydaktycznymi 
szkoły, postępami uczniów w nauce, ich zachowaniem się w grupie rówieśniczej i trudnościami 
rozwojowymi oraz umożliwia im systematyczny kontakt z nauczycielami poszczególnych 
przedmiotów i Dyrekcją Zespołu Szkół,   
9) przedstawia rodzicom kryteria oceniania zachowania uczniów oraz warunki i tryb 
uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania ,   
10) zapoznaje rodziców z zasadami przeprowadzania egzaminów zewnętrznych ,   
11) organizuje udział uczniów danej klasy w uroczystościach, imprezach szkolnych i 
środowiskowych, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz w wypoczynku 
wakacyjnym,   
12) ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 
Dyrekcji Zespołu Szkół, nauczyciela metodyka, psychologa, koleżanek i kolegów z Zespołu 
Wychowawczego.  
3. Administrowanie sprawami klasy:  
1) Prowadzenie dziennika lekcyjnego poprzez:  
a) wpisy wychowawcy do dziennika,  
b) stałą kontrolę wpisów dokonywanych przez innych nauczycieli (tematy lekcji, oceny 
cząsteczkowe i końcowe, obecności na lekcjach),  
c) semestralne i roczne zestawienia i obliczania statystyczne (oceny, frekwencja itp.) , 
d) umożliwienie rodzicom uczniów wykorzystania dziennika elektronicznego dla zwalniania  z 
zajęć lekcyjnych lub usprawiedliwiania nieobecności .  
2) Prowadzenie arkusza ocen:  
a) regularne uzupełnianie arkuszy ocenami po zakończeniu roku szkolnego,  
b) dokonywanie innych wpisów do arkuszy ocen, tj.: informacje o przeniesieniach, egzaminach 
poprawkowych i klasyfikacyjnych, ukończeniu szkoły.  
3) Wypisywanie świadectw:  
a) wypisywanie świadectw lub opracowanie wersji elektronicznej świadectw na końcu roku 
szkolnego,  
b) wypisywanie świadectw na prośbę absolwentów,  
c) przygotowanie wymaganych dokumentów do wystawienia świadectw końcowych.  
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4) Prowadzenie komunikacji z rodzicami uczniów z użyciem dzienniczka ucznia lub jego 
elektronicznego odpowiednika:  
a) dopilnowanie założenia dzienniczków przez uczniów i ich kontrolowanie  lub stworzenie 
niezależnego kanału informacyjnego z rodzicami uczniów drogą elektroniczną ,  
b) wpisywanie do nich informacji oraz uwag o zachowaniu i wynikach nauczania.  
5) Prowadzenie innej dokumentacji:  
a) sporządzanie list, rejestrów, zestawień dotyczących klasy, sprawozdań,  
b) wystawianie opinii o uczniach dla Dyrekcji Zespołu Szkół, innych szkół, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych, organów Policji, Sądów itp.,  
c) sporządzanie pism urzędowych w sprawach dotyczących klasy i ucznia,  
d) czuwanie nad rozliczaniem różnych finansowych spraw klasy,  
e) prowadzenie teczki wychowawcy klasy zawierającej:  
- plany pracy wychowawcy i samorządu klasowego,  
- korespondencję z rodzicami i instytucjami,  
- plany podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców,  
- tematykę godzin z wychowawcą,  
- protokoły z narad klasowych i zebrań rodziców,  
- rejestr przynależności uczniów do organizacji i kół zainteresowań (szkolnych i 
pozaszkolnych),  
- zestawienia statystyczne dotyczące uczniów z orzeczeniem, z trudną sytuacją rodzinną, 
uczniów dojeżdżających, wyników badań socjometrycznych i różnego typu obserwacji ucznia,  
f) nadzorowanie prowadzenia kroniki lub e-kroniki klasowej.  
Dopuszcza się prowadzenie teczki wychowawcy w formie dokumentacji papierowej lub 
elektronicznej. Teczka wychowawcy klasy oraz kronika klasowa winny być prowadzone 
systematycznie od klasy pierwszej i pozostawać przy klasie do zakończenia nauki.  
6) Organizowanie pracy z klasą:  
a) zorganizowanie samorządu klasowego – pomoc w opracowaniu planu pracy,   
b) czuwanie nad prawidłową realizacją zadań podjętych przez samorząd klasowy ,   
c) dokonywanie podziału klasy na zespoły samokształceniowe ,   
d) opracowanie tematyki na godziny z wychowawcą ,   
e) pomoc w fazie planowania, realizacji i kontroli działań, podjętych na teren ie klasy przez 
organizacje uczniowskie,   
f) pomoc w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych itp. ,   
g) czuwanie nad wystrojem przydzielonej sali lekcyjnej,   
h) ustalanie z uczniami oceny z zachowania, wdrażanie ich do samooceny ,   
i) analizowanie postępów uczniów w nauce, organizowanie pomocy uczniom słabym i opieki 
nad uczniami uzdolnionymi.  
7) Opieka nad uczniami:  
a) rozpoznawanie potrzeb i możliwości psychofizycznych poszczególnych uczniów 
(prowadzenie obserwacji, badań i notowanie wyników) ,   
b) poznawanie środowiska rodzinnego i rówieśniczego ucznia, zwłaszcza w zakresie warunków 
bytowych, mieszkaniowych, stosunków rodzinnych, metod oddziaływania wychowawczego 
rodziców itp.,   
c) otoczenie opieką wychowanków mających trudne warunki materialne poprzez:  
- wnioskowanie o formy pomocy materialnej i rzeczowej,  
- odpowiedzialność za prawidłowe wypełnianie kwestionariuszy ,   
d) otoczenie szczególną opieką młodzieży zagrożonej demoral izacją,   
e) czuwanie nad opieką zdrowotną uczniów poprzez współdziałanie z pielęgniarką szkolną, 
rodzicami, nauczycielami uczącymi w klasie,   
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f) pomoc uczniom w sprawach incydentalnych, niepowodzeniach i kłopotach osobistych.  
 
§ 68. 1. Szczegółowy przydział zadań i obowiązków dla pedagoga i psychologa szkolnego ustala 
Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  
2. Podstawowe zadania i obowiązki pedagoga szkolnego:  
1) koordynowanie prac redakcyjnych nad szkolnym programem wychowawczym i szkolnym 
programem profilaktyki,  
2) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców ,   
3) współpraca z Dyrektorem Zespołu Szkół, nauczycielami i rodzicami ,   
4) prowadzenie dziennika pedagoga zawierającego:  
a) tygodniowy plan zajęć,  
b) zajęcia i czynności prowadzone w poszczególnych dniach,  
c) wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy,  
d) informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog współdziała przy 
wykonywaniu swoich zadań,   
5) organizowanie zajęć socjoterapeutycznych,   
6) prowadzenie doradztwa zawodowego.  
3. Podstawowe zadania i obowiązki psychologa szkolnego:  
1) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i 
umożliwianie ich zaspokojenia,  
2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie 
potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,  
3) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami - organizacja indywidualnego toku nauki,  
4) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia 
odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, 
mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,  
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i 
nauczycieli,  
6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 
ucznia,  
7) prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,  
8) wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programów wychowawczego i 
profilaktyki,  
9) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,  
10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 
 

Rozdział V   -   Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i 
pracowniczych  
 
§ 69. 1. W celu załatwiania spraw administracyjno-gospodarczych i budżetowo-finansowych 
oraz obsługi higieniczno-sanitarnej szkoły, Dyrektor Zespołu Szkół zatrudnia pracowników na 
stanowiskach urzędniczych i pracowniczych na zasadach uregulowanych odrębnymi 
przepisami.  
 
Pielęgniarka  
 



 

42 
 

§ 70. 1. Pielęgniarka pracująca w Zespole Szkół dba o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, 
współdziałając w tym zakresie z Dyrektorem Zespołu Szkół, wychowawcami klas i internatu 
oraz rodzicami i Radą Pedagogiczną. Do szczegółowych zadań pielęgniarki należy m. in.:  
1) przeprowadzanie badań przesiewowych,  
2) kierowanie na badania bilansowe,  
3) udzielanie pierwszej pomocy w gabinecie pielęgniarskim,  
4) organizowanie uaktualniania uczniowskich książeczek zdrowia,   
5) sprawdzanie czystości uczniów,  
6) szerzenie oświaty zdrowotnej wśród młodzieży szkolnej.  
2. W przypadkach koniecznych uczniowie dowożeni są do lekarza lub wzywane jest do nich 

pogotowie ratunkowe. 

 
 

Rozdział VI   -   Wicedyrektorzy oraz kierownicy  
 
§ 71. 1. O obsadzeniu stanowisk kierowniczych decyduje Dyrektor Zespołu Szkół w 
porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  
2. W Zespole Szkół utworzone są:  
1) dwa stanowiska wicedyrektorów,  
2) stanowisko kierownika szkolenia Zawodowego, który pełni jednocześnie funkcję kierownika 
Centrum Kształcenia Zawodowego,  
3) stanowisko kierownika internatu, 
4) stanowisko kierownika stajni.  
3. Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze, wykonują zadania zgodnie z ustalonymi 
przez Dyrektora Zespołu Szkół zakresami czynności.  
 
Wicedyrektor  
 
§ 72. 1. Do obowiązków wicedyrektorów należy:  
1) organizowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w Zespole Szkół,  
2) nadzór nad pracą zespołów przedmiotowych,  
3) organizowanie i kontrola programów nauczania,  
4) wdrażanie postępu pedagogicznego i czuwanie nad doskonaleniem merytorycznym i 
metodycznym nauczycieli,  
5) opracowywanie planów pracy Zespołu Szkół, zajęć szkolnych i egzaminów,  
6) utrzymywanie stałej łączności z zakładami współpracującymi z Zespołem Szkół,  
7) dbałość o stan higieniczny i sanitarny budynków szkolnych,  
8) organizowanie i kontrola zajęć szkolnych, hospitowanie oraz instruowanie nauczycieli,  
9) sporządzanie planów dyżurów nauczycielskich pełnionych w czasie przerw,  
10) sprawdzanie na zakończenie każdego miesiąca zestawienia realizowanych godzin 
przydzielonych nauczycielom,  
11) stała współpraca z kierownikiem szkolenia Zawodowego,  
12) nadzorowanie pracy pracowników administracyjno-obsługowych, wykonujących pracę w 
budynkach szkolnych,  
13) prowadzenie kontroli praktyk wspólnie z Dyrektorem i kierownikiem szkolenia 
Zawodowego,  
14) nadzór nad prawidłową gospodarką i zaopatrzeniem w podręczniki szkolne,  
15) nadzór nad zajęciami świetlicowymi, kółkami zainteresowań, organizacjami 
młodzieżowymi działającymi na terenie Zespołu Szkół,  
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16) koordynacja pracy Rady Rodziców i Zespołu Wychowawczego,  
17) koordynacja spraw związanych z wycieczkami młodzieży,  
18) nadzór nad terminowym odbywaniem apeli i akademii ogólnoszkolnych,  
19) nadzór nad pracą biblioteki i właściwym wyposażeniem klasopracowni,  
20) informowanie Dyrektora Zespołu Szkół o wszystkich wykroczeniach ze strony nauczycieli, 
wychowawców oraz uczniów,  
21) zastępowanie Dyrektora Zespołu Szkół w czasie jego nieobecności, z wyjątkiem 
rozpatrywania spraw kadrowych,  
22) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkół.  
2. Wicedyrektorzy odpowiedzialni są za prawidłowe prowadzenie arkuszy ocen, dzienników 
oraz protokołów egzaminacyjnych we wszystkich typach szkół.  
 

 
Kierownik szkolenia zawodowego  
 
§ 73. 1. Kierownik szkolenia zawodowego:  
1) odpowiada za całokształt pracy Centrum Kształcenia Zawodowego,  
2) reprezentuje Centrum Kształcenia Zawodowego wobec innych organów Zespołu Szkół i na 
zewnątrz,  
3) opracowuje roczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i odpowiada za ich realizację,  
4) opracowuje, w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół, arkusz organizacji na dany rok 
szkolny dla Centrum Kształcenia Zawodowego,  
5) zapewnia przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów,  
6) ocenia pracę personelu, przedstawia Dyrektorowi Zespołu Szkół wnioski dotyczące 
wypowiedzenia umów o pracę, zatrudniania nowych pracowników oraz udzielania nagród, 
upomnień lub nagan,  
7) uczestniczy w odbiorze technicznym maszyn po wykonanych naprawach,  
8) analizuje, na podstawie właściwych dokumentów, przede wszystkim:  
a) realizację programów nauczania,  
b) zużycie materiałów szkoleniowych,  
9) organizuje kształcenie praktyczne uczniów zgodnie z programami nauczania,  
10) udziela instruktażu nauczycielom,  
11) kontroluje zgodność czynności wykonywanych przez poszczególnych nauczycieli i 
pracowników z przepisami i obowiązującą organizacją pracy ,  
12) uzgadnia z Dyrektorem Zespołu Szkół sprawy istotne dla Centrum Kształcenia 
Zawodowego.  
13) odpowiada za przygotowanie Centrum Kształcenia Zawodowego do przeprowadzenia 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,  
14) organizuje przysposobienie do pracy dla uczniów uczących się w klasach 
przysposabiających do pracy zawodowej,  
15) realizuje inne zadania edukacyjne zlecone przez organ prowadzący, np. kursy dla osób 
dorosłych, egzaminy kwalifikacyjne, kształcenie praktyczne dla młodocianych, zajęcia 
uzupełniające z zakresu nauki zawodu, kształcenie modułowe, pozaszkolne formy kształcenia, 
kursy nauki jazdy.  
16) współpracuje z Urzędem Pracy i innymi organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami 
wyższymi.  
2. Do obowiązków kierownika szkolenia zawodowego należy także:  
1) typowanie gospodarstw rolnych (uspołecznionych i indywidualnych) do odbywania 
kształcenia Zawodowego,  
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2) przygotowywanie umów z wytypowanymi gospodarstwami ,  coroczne wyliczanie kosztów 
kształcenia Zawodowego,  
3) hospitowanie wszystkich form kształcenia zawodowego i nauki jazdy,  
4) kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej kształcenia Zawodowego, 
prowadzonej przez nauczycieli i uczniów,  
5) czuwanie nad wypełnianiem obowiązków (w tym również w zakresie bhp) przez zakłady 
pracy lub rolników indywidualnych, określonych w umowie,  
6) koordynowanie działań związanych z zaliczaniem praktyk zawodowych.  
7) dążenie do maksymalnej korelacji między przedmiotami zawodowymi a kształceniem 
praktycznym,  
8) opracowanie, wspólnie z nauczycielami kształcenia Zawodowego, harmonogramów zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych oraz planów przejść uczniów przez poszczególne działy,  
9) wykonywanie innych zadań wynikających z pełnionej funkcji, a zleconych przez Dyrektora 
Zespołu Szkół.  
 

Kierownik internatu 

 

§ 74. 1. Do obowiązków kierownika internatu należy: 

a) kierowanie działalnością internatu i reprezentowanie go na zewnątrz,  

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

c) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego 

rozwoju, 

d) realizacja uchwał rady pedagogicznej oraz rady wychowanków internatu, podjętych w 

ramach kompetencji stanowiących, 

e) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym internatu i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 

f) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudnienia i zwalniania nauczycieli -wychowawców oraz 

innych pracowników internatu, 

g) decydowanie w sprawach przyznania nagród oraz wymierzania kar wychowawcom i innym 

pracownikom internatu, 

h) występowanie z wnioskiem w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

pracowników internatu, 

i) ustalanie zakresów czynności dla pracowników, 

j) skreślanie z listy wychowanków ucznia, na podstawie uchwały rady wychowawców 

internatu, 

k) w wykonywaniu swych zadań współpraca z pozostałymi organami szkoły i internatu,  

l) wykonywanie innych zadań wynikających z pełnionej funkcji, zleconych przez Dyrektora 

Zespołu Szkół. 

 

Kierownik stajni  
 
§ 75. 1. Kierownik stajni:  
1) podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół,  
2) odpowiada za całokształt działalności stajni,  
3) dba o zasoby stajni, konie,  
4) opracowuje roczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i odpowiada za ich realizację,  
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5) organizuje - zgodnie z programem nauczania - szkolenie praktyczne uczniów kształcących 
się w zawodzie technik hodowca koni,  
6) zapewnia przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów,  
7) ocenia pracę personelu, przedstawia Dyrektorowi Zespołu Szkół wnioski dotyczące 
wypowiedzenia umów o pracę, zatrudniania nowych pracowników oraz udzielania nagród, 
upomnień lub nagan,  
8) udziela instruktażu nauczycielom,  
9) kontroluje zgodność czynności wykonywanych przez nauczycieli i pracowników z przepisami 
i obowiązującą organizacją pracy,  
10) uzgadnia z Dyrektorem Zespołu Szkół sprawy istotne dla funkcjonowania stajni,  
11) odpowiada za przygotowanie stajni do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe,  
12) organizuje zajęcia rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół,  
13) realizuje inne zadania edukacyjne zlecone przez organ prowadzący,  
14) współpracuje z Urzędem Pracy i innymi organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami 
wyższymi.  
2. Do obowiązków kierownika stajni należy także:  
1) typowanie gospodarstw rolnych (uspołecznionych i indywidualnych) do odbywania 
kształcenia Zawodowego,  
2) przygotowywanie umów z wytypowanymi gospodarstwami,  
3) czuwanie nad wypełnianiem obowiązków (w tym również w zakresie bhp) przez zakłady 
pracy lub rolników indywidualnych, określonych w umowie,  
4) koordynowanie działań związanych z zaliczaniem praktyk zawodowych,  
5) obserwowanie wszystkich form zajęć odbywających się na terenie stajni,  
6) kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej kształcenia Zawodowego,  
7) dążenie do maksymalnej korelacji między przedmiotami zawodowymi a kształceniem 
praktycznym,  
8) opracowanie, wspólnie z nauczycielami kształcenia Zawodowego, harmonogramów zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych oraz planów przejść uczniów przez poszczególne działy,  
9) coroczne wyliczanie kosztów prowadzenia i utrzymania stajni,  
10) wykonywanie innych zadań wynikających z pełnionej funkcji, a zleconych przez Dyrektora 
Zespołu Szkół.  
 
 

Dział V    -   Uczniowie Zespołu Szkół  
 

Rozdział I   -   Rekrutacja  
 
§ 76. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych: technikum i szkoły 
branżowej I stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.  
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy prowadzącej kształcenie zawodowe powinni 

posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w 

określonym zawodzie. 

3. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół 
ponadpodstawowych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno -
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  
4. Szczegółowe kryteria przyjęcia uczniów do szkół określa organ prowadzący.  
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5. Laureaci olimpiad ogólnopolskich oraz konkursów przedmiotowych Kuratora Oświaty, 
których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej 
jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od ustalonych kryteriów.  
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 
pierwszeństwo w przyjęciu do szkół mają :  
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby 
umieszczone w rodzinach zastępczych,   
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 
indywidualny program lub lok nauki,   
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,   
4) kandydaci z rodzin wielodzietnych.  
 
 

Rozdział II   -   Warunki przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego 
typu szkoły:  
 
§ 77. 1. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole 
ponadpodstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:  
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole tego samego typu oraz odpisu 
arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,  
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych w przypadku 
przyjmowania:  
3) ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą,  
4) do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia 
zmieniającego typ szkoły lub profil klasy,  
5) do szkoły ponadpodstawowej ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej, która nie  
posiada uprawnień szkoły publicznej,  
c. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa 
szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.  
2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w 
szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, 
z wyjątkiem zajęć technicznych, artystycznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.  
3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń 
przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane 
zajęcia.  
4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, 
języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się w 
poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia 
innego oddziału w Zespole Szkół, uczeń jest zobowiązany:  
1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki 

programowe do końca roku szkolnego albo 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył 

się w poprzedniej szkole albo  

3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.  
5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje naukę języka obcego we własnym 
zakresie, przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez 
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Dyrektora Zespołu Szkół, a w przypadku, gdy Dyrektor Zespołu Szkół nie może zapewnić 
nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.  
 
 

Rozdział III   -   Prawa uczniów  
 
§ 78. 1. Uczeń Zespołu Szkół ma prawo do:  
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania i opieki, zgodnie z zasadami 
higieny pracy umysłowej, z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju psychofizycznego ,   
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej i innymi przejawami 
patologii społecznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności ,   
3) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi 
przejawami patologii społecznej,   
4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, w miarę posiadanych przez Zespół Szkół 
środków finansowych,   
5) decydowania o uczęszczaniu na lekcje religii lub etyki ,   
6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,   
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 
światopoglądowych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób ,   
8) rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego 
rozwoju,   
9) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy w nauce,   
10) informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć ,   
11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zawodowego i dotyczącego 
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej   
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru 
biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na następujących zasadach:  
a) w trakcie korzystania z urządzeń, pomieszczeń i wyposażenia szkoły uczeń zobowiąza ny jest 
do przestrzegania szczegółowych przepisów bhp i ppoż. oraz stosowania się do instrukcji i 
poleceń nauczyciela,  
b) szkoła udostępnia uczniom wszystkie pomieszczenia niezbędne w procesie ich edukacji,  
c) uczeń, w uzgodnionych przypadkach, może wypożyczyć pomoce dydaktyczne tylko za zgodą 
nauczyciela, który jest za nie odpowiedzialny,  
d) uczeń ma prawo do korzystania ze szkolnych obiektów sportowych tylko w obecności 
nauczyciela wychowania fizycznego lub innej upoważnionej osoby,  
e) obowiązkiem ucznia jest dbanie o mienie Zespołu Szkół; w przypadku umyślnego 
zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia Zespołu Szkół, uczeń i jego rodzice ponoszą 
za to pełną odpowiedzialność materialną,   
13) wpływania na życie Zespołu Szkół przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w 
organizacjach działających w Zespole Szkół. Każda organizacja ma swojego opiekuna 
wybranego spośród członków Rady Pedagogicznej ,   
14) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,   
15) powtórzenia danej klasy tylko raz w cyklu  kształcenia, a w przypadkach uzasadnionych 
przyczynami obiektywnymi, dwa razy w cyklu kształcenia , 
16) nauczania indywidualnego w domu, jeśli wymaga tego sytuacja losowa, na zasadach 
uregulowanych odrębnymi przepisami lub - w przypadkach uzasadnionych - indywidualnego 
toku nauki,   
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17) odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, 
a także podczas przerw między zajęciami,   
18) decydowania o własnym wyglądzie, uwzględniającym ogólnie przyjęte zasady estetyki ,   
19) dodatkowej pomocy w nauce:  
a) w ramach samopomocy koleżeńskiej na zasadach ustalonych przez Samorząd Uczniowski,  
b) w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem,  
c) w postaci dodatkowej lekcji w ramach godzin do dyspozycji nauczyciela, jeśli grupa u czniów 
zwróci się do nauczyciela przedmiotu z prośbą o jej przeprowadzenie ,   
20) korzystania z pomocy psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej ,   
21) zdawania egzaminu maturalnego, zawodowego, 
22) ochrony i kontroli swoich danych osobowych przekazanych szkole, 
23) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku ich 
naruszenia,   
24) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw.  
2. Korzystanie z praw, o których mowa powyżej, może zostać ograniczone z uwagi na 
zagrożenie bezpieczeństwa, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę 
zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.  
 
 

Rozdział IV   -   Obowiązki uczniów  
 
§ 79. 1. Uczeń Zespołu Szkół ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie 
Zespołu Szkół dotyczących:  
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz właściwego 
zachowania w ich trakcie - należytej uwagi podczas zajęć lekcyjnych i zabierania głosu tylko 
wówczas, gdy upoważni do tego nauczyciel. W przypadku nieobecności uczeń powinien 
przedstawić usprawiedliwienie zgodnie z „Zasadami usprawiedliwienia nieobecności i 
udzielania zwolnień z lekcji”. Niezwłocznego usprawiedliwienia wymaga też każde spóźnienie 
na zajęcia,   
2) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę w celu systematycznego 
przygotowywania się do zajęć edukacyjnych ,   
3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek, kolegów, nauczycieli i 
innych pracowników Zespołu Szkół,  
4) przeciwstawiania się, w miarę swoich możliwości, przejawom agresji, wandalizmu i 
wulgarności, zwłaszcza w stosunku do młodszych kolegów ,   
5) niesienia, w miarę swoich możliwości, pomocy potrzebującym,   
6) niestosowania agresji fizycznej i słownej oraz żadnej formy przemocy wobec innych ,   
7) niepodejmowania działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób ,   
8) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, w związku z czym uczeń 
nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających ,   
9) dbania o schludny wygląd:  
a) noszenia stroju odpowiadającego ogólnie akceptowanym w społeczeństwie wzorcom 
estetycznym. Szczegóły dotyczące stroju określane są zarządzeniem przez Dyrektora Zespołu 
Szkół,   
b) noszenia stroju galowego w dniach uroczystości szkolnych przez wszystkich uczniów 
Zespołu Szkół uczestniczących w tych uroczystościach ,   
10) systematycznej i wytrwałej pracy nad własnym rozwojem, zapewniającej dobre 
przygotowanie się do życia w społeczeństwie oraz do spełniania w nim roli świadomego i 
twórczego obywatela,   
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11) sumiennego wykonywania przydzielonych zadań oraz współdziałania z zespołem klasowym 
na rzecz osiągania jak najlepszych wyników w nauce,   
12) zakazu przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu oraz 

przedmiotów o dużej wartości materialnej. Pieniądze i dokumenty należy zawsze nosić przy 

sobie lub deponować je u nauczyciela,  

13) zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:  
a) w czasie lekcji uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i są zobowiązani do 
ich wyłączenia lub wyciszenia oraz schowania,  
b) w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych, tj.: 
smartwatchów, dyktafonów, odtwarzaczy MP3 i MP4, kamer itp.  
Zakaz powyższy nie obowiązuje w przypadku wykorzystywania urządzeń elektronicznych jako 
pomocy dydaktycznych bądź w sytuacjach szczególnych, tj. zagrożenie zdrowia lub życia 
uczniów,   
14) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi.  
2. Uczeń powinien ponadto:  
1) przebywać podczas wszystkich zajęć edukacyjnych w wyznaczonych pomieszczeniach ,   
2) reagować na wszystkie uwagi nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół, a także na uwagi 
dyżurnych kolegów,   
3) nie siadać na parapetach okiennych, nie wychylać się z okien i nie wyrzucać żadnych 
przedmiotów za okna, zachowywać się ostrożnie obok drzwi otwierających się na zewnątrz,   
4) dostosowywać się do wymagań obowiązujących w szkole regulaminów, np.: pracowni 
przedmiotowych, czytelni, świetlicy itp.,   
5) we wszystkich sytuacjach wątpliwych zwracać się do wychowawcy klasy lub do Dyrektora 
Zespołu Szkół,   
6) dbać o dobre imię, honor i tradycję Zespołu Szkół, a także współtworzyć jej autorytet.  
 
§ 80. 1. W przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszenia praw ucznia albo powstania 
innego sporu uczeń zwraca się kolejno do:  
1) wychowawcy klasy, wychowawcy internatu lub do nauczyciela,  
2) pedagoga szkolnego,  
3) Komisji Rzecznictwa Praw Ucznia,  
4) dyrektora z prośbą o jego rozstrzygnięcie.  
2. Podmioty, do których zwraca się uczeń, zobowiązane są w terminie 7 dni wyjaśnić sytuację i 
podjąć środki zaradcze.  
3. W przypadku, gdy konflikt nie zostanie rozstrzygnięty w Zespole Szkół, uczeń może zwrócić 
się o pomoc do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół.  
 
§ 81. 1. Wobec uczniów Zespołu Szkół mogą być stosowane nagrody i kary.  
 
 

Rozdział V   -   Nagrody  
 
§ 82. 1. Uczeń nagradzany jest za:  
1) wysokie wyniki w nauce,   
2) osiągnięcia sportowe lub artystyczne,   
3) wzorowe zachowanie,   
4) odwagę i godną naśladowania postawę,   
5) przeciwstawianie się złu,   
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6) udzielanie pomocy innym osobom,   
7) zaangażowanie w prace na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego ,   
8) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków ,   
9) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej.  
2. Prawo wnioskowania o nagradzanie ucznia mają:  
1) Dyrektor Zespołu Szkół,  
2) członkowie Rady Pedagogicznej,  
3) Samorząd Uczniowski,  
4) zarządy organizacji młodzieżowych,  
5) Prezydium Rady Rodziców,  
3. Uczeń może być nagradzany w formie:  
1) ustnej pochwały lub wyróżnienia udzielonych w obecności społeczności szkolnej ,  

2) pisemnej w postaci:  
a) listu pochwalnego lub dyplomu uznania,  
b) listu gratulacyjnego do rodziców,  
c) adnotacji w dokumentacji szkolnej ucznia,  
d) wpisu do kroniki szkolnej,  
e) wzmianki na stronie internetowej szkoły,  
f) prezentowania na tablicy „najlepszych uczniów szkoły”.  
3) rzeczowej, w szczególności wyposażeniem szkolnym, pomocami edukacyjnymi, wyjazdem 
edukacyjnym,   
4) finansowej w postaci nagrody pieniężnej.  
4. Nagrody mogą być przyznawane przez:  
1) nauczyciela,   
2) dyrektora Zespołu Szkół,   
3) organ prowadzący szkołę,   
4) kuratora oświaty,   
5) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ,   
6) innego właściwego ministra,   
7) Prezesa Rady Ministrów.  
5. Przyznanie nagrody przez:  
1) organ prowadzący szkołę albo kuratora oświaty wymaga uzyskania opinii dyrektora szkoły ,   
2) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo innego właściwego ministra 
wymaga uzyskania opinii właściwego kuratora oświaty ,   
3) Prezesa Rady Ministrów wymaga uzyskania opinii ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania lub innego właściwego ministra.  
6. Nagrody wręcza się publicznie i w uroczysty sposób.  
 
Kary  
§ 83. 1. Za nieprzestrzeganie Statutu Zespołu Szkół, w części dotyczącej ucznia, przewidziane 
są następujące kary, w zależności od skali wykroczenia, jego skutków społecznych oraz 
dotychczasowego zachowania ucznia:  
1) wpisanie uwagi do dziennika lekcyjnego,  
2) upomnienie wychowawcy klasy, internatu,  
3) upomnienie Dyrektora Zespołu Szkół  
4) nagana Dyrektora Zespołu Szkół,  
5) zawieszenie prawa do: udziału w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowania szkoły na 
zewnątrz, korzystania z niektórych form opieki socjalnej,  
6) zmniejszenie kwoty, zawieszenie lub cofnięcie stypendium,  
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7) przeniesienie do równorzędnej klasy w szkole,  
8) skreślenie z listy uczniów.  
2. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próbny, jeżeli uczeń uzyska poręczenie 
Zarządu Samorządu Uczniowskiego.  
3. Kara winna być udzielona w ciągu 2 tygodni od popełnienia wykroczenia.  
4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.  
5.Wychowawca klasy ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o 
zastosowanej wobec niego karze oraz umieszczenia ww. danych w aktach osobowych ucznia.  
6. Z wnioskiem o ukaranie ucznia występują:  
1) wychowawca klasy lub internatu,  
2) nauczyciele,  
3) Samorząd Klasowy,  
4) Zarząd Samorządu Uczniowskiego,  
5) Prezydium Rady Rodziców.  
7. Decyzję o skreśleniu z listy ucznia podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie uchwały 
Rady Pedagogicznej.  
8. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów lub karnie przeniesiony za:  
1) dwukrotne udzielenie nagany Dyrektora Zespołu Szkół,  
2) niewykonanie polecenia Dyrektora Zespołu Szkół lub matactwa,  
3) posiadanie, przemycanie lub sprzedaż narkotyków i alkoholu na terenie szkoły i poza nią,  
4) rozpowszechnianie (wyświetlanie) filmów i materiałów pornograficznych na terenie szkoły,  
5) opuszczenie bez usprawiedliwienia 60 godz. lekcyjnych w ciągu semestru,  
6) znęcanie się nad kolegami i koleżankami, wymuszanie okupu lub inne chuligańskie 
zachowanie się,  
7) udowodnioną kradzież lub umyślne uszkodzenia rzeczy stanowiących mienie szkoły, 
koleżanek, kolegów lub innych osób,  
8) udowodnione zniszczenie lub kradzież dokumentacji szkolnej, sztandaru, godła państwa, 
zbiorów Izby Pamięci lub niszczenie symboli i miejsc pamięci narodowej poza szkołą,  
9) trzykrotne upomnienie udzielone przez Dyrektora za wulgarne odnoszenie się do 
nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, kolegów, koleżanek lub innych osób,  
10) powtórne nieuzyskanie promocji do następnej klasy,  
11) trzykrotne udzielenie upomnienia przez Dyrektora za przebywanie w godzinac h ciszy 
nocnej w pokojach internatowych płci odmiennej,  
12) udowodnione, bestialskie znęcanie się nad zwierzętami.  
9. Uczeń ma prawo pisemnego odwołania się od kary w ciągu 14 dni do Rady Pedagogicznej za 
pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół, przy czym:   
1) pozytywne rozpatrzenie odwołania powoduje uchylenie lub zawieszenie kary,  
2) rozpatrzenie negatywne utrzymuje nałożoną karę,  
3) informację o decyzji dotyczącej odwołania uczeń otrzymuje w ciągu 7 dni od dnia jej 
złożenia w formie pisemnej.  
10. Od skreślenia z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół w terminie 14 dni.  
 
 

Rozdział VI   -   Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego  
 
§ 84. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
1) wartościowanie postępów, wskazujące uczniowi, co osiągnął, co zrobił dobrze, a nad czym 
powinien jeszcze popracować i jak się uczyć,  
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2) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,  
3) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -
wychowawczej.  
2. Ocenianiu podlegają:  
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,  
2) zachowanie ucznia.  
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub 
jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę poprzez wskazanie 
zalet i braków danego uczniowskiego wytworu oraz podanie form, sposobów i terminów 
poprawy oceny.  
4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest 
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na ich wniosek w 
terminie i miejscu określonym przez nauczyciela.  
5. Podczas wglądu do prac pisemnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania nie 
można ich kopiować, fotografować lub powielać w jakikolwiek sposób.  
6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Wymagania 
edukacyjne wynikają z podstaw programowych oraz realizowanych w szkole programów 
nauczania.  
7. Skala ocen przy ocenianiu śródrocznym i rocznym:  
1) celujący (cel.) - 6  
2) bardzo dobry (bdb.) - 5  
3) dobry (db.) - 4  
4) dostateczny (dst.) - 3  
5) dopuszczający (dp.) - 2  
6) niedostateczny (ndst.) - 1  
8. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+" i „ -„ przy ocenach.  
9. Wskazane jest wzbogacenie każdej oceny o elementy oceniania opisowego.  
10. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne powinny uwzględniać 
następujące elementy:  
1) na ocenę celującą uczeń:  
a) opanował w pełni zakres wiedzy, umiejętności i sprawności określony programem 
nauczania zajęć w danej klasie,  
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  
c) bierze aktywny udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, odnosząc w nich 
sukcesy na szczeblu co najmniej wojewódzkim,  
d) rozwiązuje zadania nietypowe, wykraczające poza podstawy programowe klasy;  
2) na ocenę bardzo dobrą uczeń:  
a) opanował zakres wiedzy, umiejętności i sprawności określony programem nauczania zajęć 
w danej klasie,  
b) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 
informacji,  
c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,  
d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w sytuacjach 
nietypowych,  
e) czynnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, zarówno indywidualnie, jak i podczas pracy 
w grupie;   
3) na ocenę dobrą uczeń:  
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a) opanował materiał objęty wymaganiami programowymi na tę ocenę,  
b) umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym 
wykonuje przy pomocy nauczyciela,  
c) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo - skutkowych,  
d) w sposób prawidłowy potrafi prezentować swoje prace,  
e) jest systematyczny;  
4) na ocenę dostateczną uczeń:  
a) opanował wiedzę i umiejętności, pozwalające na zrozumienie najważniejszych zagadnień,  
b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,  
c) potrafi, pod kierunkiem nauczyciela, korzystać z podstawowych źródeł informacji;  
5) na ocenę dopuszczającą uczeń:  
a) przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia, wymagające zastosowania 
koniecznych umiejętności praktycznych i teoretycznych,  
b) wykazuje poważne braki wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości uzyskania przez 
niego podstawowych wiadomości z danych zajęć w ciągu dalszej nauki;  
6). ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego braki wiedzy i umiejętności są na tyle 
duże, że nie rokuje on nadziei na ich wyeliminowanie, nawet przy pomocy nauczyciela.  
11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w 
szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W przypadku wychowania fizycznego należy 
uwzględnić także systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w 
działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  
12. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne do możliwości ucznia mającego taką opinię, natomiast uczniom 
uzdolnionym stwarzać warunki sprzyjające przygotowywaniu ich do olimpiad, konkursów, 
zawodów sportowych itp. poprzez organizowanie kół zainteresowań, konsultacji.  
13. Rejestracja osiągnięć i trudności edukacyjnych ucznia dokonywana jest przez nauczyciela 
przedmiotu w dzienniku lekcyjnym.  
14. Wymagania edukacyjne i szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne oceny oraz 
informacje o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów opracowują nauczyciele w ramach 
prac komisji przedmiotowych i zapoznają z nimi uczniów na początku każdego roku szkolnego, 
natomiast zainteresowanych rodziców - podczas spotkań.  
15. Po wystawieniu przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, uczeń ma możliwość uzyskania wyższej od proponowanej 
oceny wyłącznie podczas planowo realizowanych zajęć. Formę podwyższenia przewidywanej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć określa uczący nauczyciel, uwzględniając podstawę 
programową oraz wymagania programowe na daną ocenę.  
16. Przewidywane oceny roczne nauczyciel zobowiązany jest wpisać do dziennika na miesiąc 
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  
 
 

Rozdział VII   -   Szczegółowe zasady bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych 
uczniów  
 
§ 85. 1. Głównymi źródłami informacji o osiągnięciach uczniów powinny być:  
1) wypowiedzi ustne,   
2) prace klasowe,   
3) prace domowe krótkoterminowe,   
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4) prace domowe długoterminowe,   
5) testy,   
6) sprawdziany,   
7) kartkówki,  
8) prace na lekcji,   
9) wytwory prac uczniowskich,   
10) praca w grupach.  
2. Sprawdzianem nazywamy pracę pisemną, obejmującą zakres tematyczny powyżej 3 
ostatnich godzin lekcyjnych z danych zajęć.  
3. Każdy sprawdzian musi być zapowiedziany przez nauczyciela na tydzień przed terminem 
jego przeprowadzenia, a sprawdzian obejmujący  szerszy zakres materiału, wykraczający poza 
jeden dział - na dwa tygodnie przed terminem.  
4. Sprawdzian może obejmować treści programowe zrealizowane na lekcjach, ale także 
materiał zlecony przez nauczyciela do samodzielnego opanowania.  
5. Sprawdziany pisemne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.  
6. W ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia - trzy. Na wniosek 
lub za zgodą uczniów możliwe jest zwiększenie liczby sprawdzianów.  
7. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel ustala termin i formę 
sprawdzenia jego wiedzy i umiejętności.  
8. Uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej za nieobecność na sprawdzianie.  
9. Termin zwrotu prac pisemnych nie może przekroczyć 10 dni, a w przypadku prac klasowyc h 
z języka polskiego - 15 dni, w których odbywają się zajęcia edukacyjne.  
10. Uczeń może być odpytywany lub jego wiedza i umiejętności mogą być sprawdzane 
pisemnie, bez zapowiedzi, z materiału obejmującego 3 ostatnie lekcje.  
11. Uczeń ma prawo do jednokrotnego zwolnienia z odpytywania z każdego przedmiotu w 
ciągu semestru, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie nauczyciela przed lekcją , o ile 
liczba lekcji danego przedmiotu w tygodniowym planie zajęć ucznia jest większa niż jeden .  
12. W przypadku nieobecności w szkole trwającej krócej niż 1 tydzień, uczeń zwolniony jest z 
odpytywania w pierwszym dniu pobytu w szkole z lekcji, które odbyły się w czasie jego 
nieobecności. W przypadku nieobecności trwającej ponad 1 tydzień nauczyciel ustala z 
uczniem termin i sposób zaliczenia materiału.  
13. Na okres przerw wakacyjnych i ferii nie zadaje się prac domowych.  
14. Uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości i umiejętności, jeżeli otrzymał śródroczną 
ocenę niedostateczną w terminie i na zasadach określonych przez nauczyciela.  
15. W przypadku nieobecności na zajęciach praktycznej nauki zawodu uczeń zobowiązany jest 
do odpracowania zajęć lub uzupełnienia programu nauczania w formie i terminie określonym 
przez nauczyciela.  
 
 

Rozdział VIII   -   Zasady ustalania oceny zachowania  
 
§ 86. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie.  
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,  
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,  
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5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,  
7) okazywanie szacunku innym osobom.  
3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest wg następującej skali:  
1) wzorowe,  
2) bardzo dobre,  
3) dobre,  
4) poprawne,  
5) nieodpowiednie,  
6) naganne.  
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych.  
5. Dla uczniów Zespołu Szkół w Bielicach zostały ustalone następujące kryteria zachowania:  
1) każdy uczeń otrzymuje wyjściowo ocenę dobrą,   
2) ocena dobra może ulec podwyższeniu lub obniżeniu według systemu punktowego:  
 

ZACHOWA NIE  
SUMA  PUNK TÓW  

W SEMES TRZE  
WARUNE K  

wzorowe  powyżej 45  do 10 punktów ujemnych  

bardzo dobre  od 21 do 45  do 20 punktów ujemnych  

dobre  od 0 do 20 do 30 punktów ujemnych  

poprawne  od -1 do -20  ----------------- 

nieodpowiednie  od -21 do -40  ----------------- 

naganne  więcej niż -40  ----------------- 

 

  

PUNK TY DODA TNIE  ZA :  DO  PUNK TY UJEM NE ZA :  DO  

reprezentowanie szkoły na szczeblu 
krajowym w olimpiadach, konkursach, 
zawodach  

45 
naganę wychowawcy - każdorazowo  - 20 

upomnienie dyrektora - każdorazowo  - 20 

reprezentowanie szkoły na szczeblu 
wojewódzkim - każdorazowo  

30 celowe niszczenie mienia - każdorazowo  - 20 

zdobycie miejsc od I do III, wyróżnienia 
lub tytułu finalisty/laureata na 
szczeblu wojewódzkim - każdorazowo  

45 
posiadanie i rozpowszechnianie 

pornografii - każdorazowo  
- 20 

reprezentowanie szkoły na szczeblu 
powiatowym - każdorazowo  

20 celowe dokuczanie innym - każdorazowo  - 15 

zdobycie miejsc od I do III lub 
wyróżnienia na szczeblu powiatowym 
- każdorazowo  

25 
zachowania zagrażające bezpieczeństwu 

w czasie dojazdów i pobytu w szkole                 
- każdorazowo  

- 10 

aktywną pracę w zespole tanecznym  20 
niewykonanie polecenia nauczycieli                  

i innych pracowników szkoły                     
- każdorazowo  

- 10 

aktywną pracę w innym kole 
zainteresowań  

15 oszukanie nauczyciela - każdorazowo  - 5 

uzyskanie średniej ocen powyżej 4,75  45 upomnienie wychowawcy - każdorazowo  - 5 

uzyskanie średniej ocen powyżej 4,5 20 palenie tytoniu także e-papierosów - 5/-
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(do uchylenia)  (również za przebywanie w 
towarzystwie kolegów palących)                     
- każdorazowo (nawias do uchylenia) 

- 5 

uzyskanie średniej ocen powyżej 4,0  10 
lekceważący stosunek do obowiązków 

szkolnych - każdorazowo  
- 5 

uzyskanie średniej ocen powyżej 3,5  
(do uchylenia) 

5 wulgaryzmy - każdorazowo  - 5 

uzyskanie niewysokiej średniej ocen,     
ale przy szczególnie pilnym 
wywiązywaniu się z obowiązków 
szkolnych  

10 

niewyłączanie i używanie telefonów 
komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych podczas wszystkich 
zajęć edukacyjnych - każdorazowo  

- 5 

pełnienie funkcji przewodniczącego                      
i zastępcy przewodniczącego 
samorządu uczniowskiego  

45 
rażąco nieestetyczny wygląd - 

każdorazowo  
- 5 

pełnienie innych funkcji w samorządach 
uczniowskich szkolnych i klasowych  

20 

handlowanie na terenie szkoły  
- każdorazowo  

- 5 

zabieranie głosu podczas lekcji bez 
zezwolenia nauczyciela - każdorazowo  

- 5 

dbałość o mienie szkoły, samodzielne 
naprawy itp.  

10 
opuszczenie terenu szkoły  
- każdorazowo  

- 5 

dbałość o wystrój klasopracowni  
- każdorazowo  

5 
samowolne opuszczanie świetlicy  
- każdorazowo  

-2 

pochwałę dyrektora - każdorazowo  25 
każdą nieusprawiedliwioną godzinę  
(za nagminne ucieczki wychowawca 

może dodatkowo udzielić upomnienia 
lub nagany)  

- 3 

pochwałę wychowawcy - każdorazowo  15 

stuprocentową frekwencję  20 

nieuzasadnione spóźnianie się  
na lekcje - każdorazowo  

 
- 2 

pomoc koleżeńską  10 

Inne pozytywne zachowania (do 
dyspozycji wychowawcy klasy/grupy) 

10 

Wolontariat 20 

Aktywna praca na rzecz szkoły 15 

 

6. Niezależnie od liczby punktów uzyskanych w danym semestrze uczeń otrzymuje ocenę 
naganną, jeżeli:  
1) udowodniono mu kradzież,  
2) otrzymał naganę dyrektora,  
3) pił lub posiadał napoje alkoholowe,  
4) posiadał, używał, rozprowadzał narkotyki, środki dopingujące i psychotropowe,  
5) opuścił i nie usprawiedliwił ponad 40 godzin w semestrze,  
6) fałszował dokumentację szkolną,  
7) spowodował wykroczenie, w wyniku którego został karnie przeniesiony do innej szkoły,  
8) posiadał szczególnie niebezpieczne przedmioty stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia.  
7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest przez wychowawcę, po 
zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz innych nauczycieli. 
Nauczyciele przekazują swoją opinię o uczniach bezpośrednio do wychowawcy lub wpisują do 
zeszytu spostrzeżeń danej klasy.  
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8. Termin ustalania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania musi być 
ustalony z zespołem klasowym - nie później niż 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  
9. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu ustalania oceny z zachowania, może on 
wyznaczyć na swego rzecznika kolegę lub koleżankę z klasy.  
10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona zostaje na podstawie punktów 
uzyskanych przez ucznia w II semestrze, z uwzględnieniem oceny zachowania z pierwszego 
semestru według następujących zasad:  
1) jeżeli proponowana ocena w II semestrze jest niższa od oceny w I semestrze o minimum 2 
stopnie, to należy podnieść ją o jeden stopień,  
2) jeżeli proponowana ocena w II semestrze jest równa ocenie z I semestru lub o jeden 
stopień wyższa - pozostaje bez zmian,  
3) jeżeli proponowana ocena w II semestrze jest wyższa o dwa lub więcej stopni od oceny w I 
semestrze - ulega obniżeniu o jeden stopień.  
11. Po zapoznaniu ucznia z przewidywaną roczną oceną zachowania możliwe jest 
podwyższenie tej oceny poprzez zdobycie przez niego dodatkowych punktów dodatnich.  
12. Ustalona zgodnie z przepisami klasyfikacyjna ocena zachowania jest ostateczna.  
 
 

Rozdział IX   -   Zasady usprawiedliwiania spóźnień, nieobecności i udzielania 
zwolnień z lekcji  
 
§ 87. 1. Nieobecność ucznia uważa się za usprawiedliwioną w przypadku przedstawienia 
wychowawcy klasy zwolnienia lub usprawiedliwienia od rodziców (prawnych opiekunów)  w 
formie: 
1) wpisu w dzienniku elektronicznym z indywidualnego konta rodzica/opiekuna lub 
 pisemnego wyjaśnienia w dzienniczku ucznia - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, w których 
odbywają się zajęcia edukacyjne, licząc od pierwszego dnia przybycia do szkoły.  
2. W przypadku dłuższej nieobecności (powyżej 5 dni) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 
zobowiązani są osobiście lub telefonicznie poinformować wychowawcę o przyczynach 
nieobecności ich dziecka w szkole.  
3. Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) zawartą w dzienniczku ucznia lub 
dzienniku elektronicznym, z ostatnich godzin zajęć edukacyjnych w danym dniu zwalniają 
wychowawcy. W wyjątkowych przypadkach, np. nieobecności wychowawcy, dopuszcza się 
usprawiedliwienie nieobecności przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 
4. Wychowawca klasy pisemnie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, który w 
ciągu semestru opuścił i nie usprawiedliwił kolejno 30, a następnie 60  godzin lekcyjnych.  
5. W przypadku nieusprawiedliwionych 90 godzin lekcyjnych ucznia Rada Pedagogiczna może 
podjąć uchwałę o skreśleniu go z listy uczniów. 
 
 

Rozdział X   -   Powiadamianie rodziców i uczniów o postępach w nauce i 
zachowaniu  
 
§ 88. 1. O postępach dziecka w nauce i zachowaniu rodzice dowiadują się od wychowawcy na 
każdym klasowym zebraniu rodziców lub w trakcie „Dni otwartych", bądź podczas 
indywidualnych rozmów z nauczycielami. Ucznia o jego postępach w nauce informuje na 
bieżąco nauczyciel przedmiotu.  



 

58 
 

2. O przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych rodzice i uczniowie są obowiązkowo 
informowani nie później niż 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej.  
3. Ocena przewidywana nie zawsze musi być równoznaczna z  oceną śródroczną lub roczną.  
4. Nauczyciel w przedmiotowych zasadach oceniania jest zobowiązany określić formę 
uzyskania lepszych niż przewidywane rocznych ocen z zajęć edukacyjnych.  
5. Wychowawca klasy, po konsultacji z zainteresowanym uczniem i zespołem klasowym, 
zobowiązany jest wskazać możliwości uzyskania przez niego wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
6. „Dni otwarte" odbywają się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym na początku każdego 
roku szkolnego.  
7. Zainteresowanie wynikami ucznia w nauce i zachowaniu jest obowiązkiem rodziców. 
Wskazany jest częsty kontakt rodziców ze szkołą, zarówno osobisty, jak i telefoniczny.  
 
 

Rozdział XI   -   Klasyfikowanie uczniów z zajęć edukacyjnych  
 
§ 89. 1. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną (w II połowie grudnia) i roczną (w czerwcu) ustala 
nauczyciel danego przedmiotu z minimum trzech ocen cząstkowych.  
2. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej ustala nauczyciel lub 
instruktor prowadzący zajęcia lub praktykę, kierownik szkolenia Zawodowego albo osoba 
wyznaczona przez dyrektora, po uwzględnieniu opinii osoby prowadzącej zajęcia praktyczne 
lub praktykę zawodową.  
3. Ocena klasyfikacyjna roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w 
całym roku szkolnym.  
4. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i rodziców o 
wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.  
5. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców  o zasadach 
oceniania zachowania.  
6. Nauczyciel jest zobowiązany - na podstawie orzeczenia/opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, opinii lekarza, a także rozpoznania 
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów - dostosować wymagania edukacyjne do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych każdego ucznia .  
7. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego lub całkowitego udziału w zajęciach wychowania f izycznego, 
informatyki i technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
jego uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.  
8. W przypadku określonych dysfunkcji ucznia Dyrektor szkoły - na wniosek rodziców 
(prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia - zwalnia go z nauki drugiego języka obcego 
na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  
9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego kształcenia zwolnienie z nauki drugiego języka obcego 
może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  
10. Na pisemną prośbę rodziców dyrektor zwalnia ucznia z tych części przysposobienia 
obronnego, na które nie może on uczęszczać ze względu na przekonania religijne. W takim 
przypadku ocenia się wiedzę i umiejętności ucznia z tej części zajęć, z której nie został 
zwolniony.  
11. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.  
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Egzamin klasyfikacyjny  
 
§ 90. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej z powodu 
jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny.  
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 
wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny.  
4. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą.  
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć w obecności nauczyciela tych 
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, wskazanego przez dyrektora szkoły.  
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia wychowawca klasy z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami).  
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i 
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  
9. Dla ucznia uprawnionego do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego z praktycznej nauki 
zawodu szkoła organizuje zajęcia umożliwiające mu uzupełnienie programu nauczania.  
10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice 
(prawni opiekunowie) ucznia.  
11. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen.  
12. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o jego ustnych 
odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania Zawodowego.  
13. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych jest ostateczna.  
 
Odwołanie od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania - sprawdzian  
 
§ 91. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącym i trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych.  
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 
dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne oraz dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących 
takie same zajęcia edukacyjne, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 
ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych. Do zdawania sprawdzianu uprawnieni są uczniowie, którzy systematycznie 
uczęszczali na zajęcia.  
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: dyrektor lub 
wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez  
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dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie, pedagog, psycholog, 
przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców, która ustala roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W  
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  
4. Termin sprawdzianu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i rodzicami (nie 
później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń).  
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  
6. Z prac komisji sporządza się protokół , który stanowi załącznik do arkusza ocen. Do 
protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach 
i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania Zawodowego.  
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego.  
8. Uczeń, który nie przystąpił z przyczyn usprawiedliwionych do sprawdzianu w wyznaczonym 
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły.  
 
Egzamin poprawkowy  
 
§ 92. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał oceny niedostateczne nie więcej 
niż z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 
plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, technologii informacyjnej i 
praktycznej nauki zawodu, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim fo rmę zadań 
praktycznych.  
3. Dyrektor Zespołu Szkół wyznacza termin egzaminu poprawkowego na ostatni tydzień ferii 
letnich. Zainteresowany uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z terminem wyznaczonego 
egzaminu.  
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń zdaje egzamin poprawkowy, 
przekazuje w formie pisemnej temu uczniowi (lub jego prawnym opiekunom) zestaw wymagań 
egzaminacyjnych w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych.  
5. Zestawy zadań egzaminacyjnych do części ustnej i pisemnej egzaminu poprawkowego 
przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń zdaje egzamin 
poprawkowy. Zestawy te należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół nie później niż na tydzień 
przed wyznaczonym terminem egzaminu poprawkowego.  
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji 
wchodzą: dyrektor albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący 
komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, nauczyciel 
prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.  
7. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 
lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Zespołu 
Szkół powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza  się protokół zawierający: nazwę 
zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania 
egzaminacyjne, oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  
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9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o jego ustnych 
odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania Zawodowego. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez Dyrektora Zespołu Szkół.  
11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 5 dni zgłosić zastrzeżenia 
do dyrektora, jeżeli uznają, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa.  
12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu cyklu nauczania promować 
do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że zajęcia te są realizowane w klasie 
programowo wyższej.  
 
 

Rozdział XII   -   Promowanie i ukończenie szkoły  
 
§ 93. 1. Uczeń uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej lub Rada Pedagogiczna zadecydowała o 

warunkowej promocji ucznia, jeśli nie zdał on poprawki z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 
promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę z wyróżnieniem.  
3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szkołach ponadpodstawowych i 
ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 
klasyfikacyjną.  
4. Uczeń, który nie spełnił warunków ujętych w punkcie 1., nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i może powtarzać klasę zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół.  
5. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  
6. Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te 
wymagania.  
7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie 
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.  
8. Procedury, warunki, tryb i sposób odbywania egzaminów zewnętrznych oraz rodzaj 
dokumentacji określają odrębne przepisy.  
 
 

Dział VI    
 

Rozdział I   -   Postanowienia końcowe 
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§ 94. 1. Zespół Szkół posiada wspólną pieczęć i pieczątkę dla wszystkich szkół wchodzących w 
jego skład, zawierające pełną nazwę Zespołu Szkół.  
2. Pieczątki szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół, zawierają u góry  pełną nazwę Zespołu 
Szkół, a na dole - nazwę danej szkoły.  
3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach szkolnych, wydawanych przez szkoły 
wchodzące w skład Zespołu Szkół, podaje się nazwę szkoły.  
4. Zespół Szkół posiada własny sztandar.  
5. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  
6. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają 
odrębne przepisy.  
7. Podstawę prawną działalności Zespołu Szkół stanowią: akt o jego utworzeniu, Ustawa o 
Systemie Oświaty oraz niniejszy Statut.  
8. Każda decyzja podjęta przez Dyrektora Zespołu Szkół, która jest zgodna ze Statutem, 
powinna zawierać:  
1) oznaczenie organu administracji państwowej,  
2) datę wydania,  
3) oznaczenie strony lub stron,  
4) podanie podstawy prawnej,  
5) rozstrzygnięcie i uzasadnienie faktyczne i prawne,  
6) pouczenie, czy i w jakim trybie służy odwołanie,  
7) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby  uprawnionej do 
wydania decyzji,  
8) decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub 
skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności 
wniesienia powództwa lub skargi.  
9. Wszelkich zmian w Statucie Zespołu Szkół dokonuje  i przyjmuje je w drodze uchwały Rada 
Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.  
10. Po każdej zmianie wprowadzonej do Statutu ogłasza się jego tekst jednolity.  
11. W sprawach nieujętych w statucie zastosowanie mają powszechnie  obowiązujące przepisy 
prawa.  
 

 

 

Bielice, 29 listopada 2019 r. 

 

 


