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STATUT SZKOŁY 

 

ROZDZIAŁ I 

 

Nazwa, siedziba, typ i pieczęcie szkoły 

 

§ 1 

 

Nazwa szkoły:  

Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Strzelcach Opolskich. 

 

§ 2 

Siedziba szkoły:  

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Matejki 21 

 

§ 3 

 

I. Typ szkoły 

      branżowa szkoła II stopnia dla słuchaczy. 

 

II. W szkole organizowane są zajęcia w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego, 

stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy 

kształcenia w zawodach, ustalonej dla poszczególnych typów szkół, które są 

obowiązkowe dla wszystkich uczniów i organizowane są w oddziałach. 

 

III. Zawody ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z osobą prowadzącą, uwzględniając 

potrzeby rynku pracy i młodzieży. 

 

IV. Szkoła jest 2-letnia (4 semestry).  Daje możliwość uzyskania:  

 

1. dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym 

wyodrębniono kwalifikacje wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole        

I stopnia i branżowej szkole II stopnia, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym 

zawodzie. 

2. świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 
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§ 4 

 

Szkoła kształci w następujących zawodach: 

Tabela 1. 

 

Lp. Zawód Symbol cyfrowy 

zawodu 

Nazwa kwalifikacji 

1. Technik automatyk 311909 ELM.04. Eksploatacja układów 

automatyki przemysłowej. 

2. Technik budownictwa 311204 BUD.14. Organizacja i kontrola robót 

budowlanych oraz sporządzanie 

kosztorysów. 

3. Technik budowy dróg 311216 BUD.15. Organizacja robót 

związanych z budową i utrzymaniem 

dróg i obiektów inżynierskich oraz 

sporządzanie kosztorysów. 

4. Technik dekarstwa 311221 BUD.27.Organizacja i kontrola 

wykonywania pokryć dachowych 

oraz sporządzanie kosztorysów. 

5. Technik elektronik 311408 ELM.05.Eksploatacja urządzeń 

elektronicznych. 

6. Technik elektryk 311303 ELE.05. Eksploatacja maszyn, 

urządzeń i instalacji elektrycznych. 

7. Technik fotografii i multimediów 343105 AUD.05.Realizacja projektów 

graficznych i multimedialnych. 

8. Technik handlowiec 522305 HAN.02.Prowadzenie działań 

handlowych. 

9. Technik hotelarstwa 422402 HGT.06. Realizacja usług w recepcji. 

 

10. Technik inżynierii sanitarnej 311218 BUD.20. Organizacja robót 

związanych z budową, montażem      

i eksploatacją sieci oraz instalacji 

sanitarnych. 

11. Technik logistyk 333107 SPL.04. Organizacja transportu. 

 

12. Technik mechanik 311504 MEC.09. Organizacja                         

i nadzorowanie procesów produkcji 

maszyn i urządzeń. 

13. Technik mechanizacji rolnictwa       

i agrotroniki 

311515 ROL.08.Eksploatacja systemów 

mechatronicznych w rolnictwie. 

14. Technik mechatronik 311410 ELM.06. Eksploatacja i 

programowanie urządzeń i systemów 

mechatronicznych. 

15. Technik obuwnik 311916 MOD.10.Organizacja i prowadzenie 

procesów wytwarzania obuwia. 

16. Technik ogrodnik 314205 OGR.05.Planowanie i organizacja 

prac ogrodniczych. 

17. Technik optyk 325302 MEP.03. Wykonywanie i naprawa 

pomocy wzrokowych. 

18. Technik pojazdów samochodowych 311513 MOT.06.Organizacja i prowadzenie 

procesu obsługi pojazdów 

samochodowych. 

19. Technik procesów drukowania 311935 PGF.06.Planowanie i kontrola 

produkcji poligraficznej. 

20. Technik procesów introligatorskich 311936 PGF.06. Planowanie i kontrola 

produkcji poligraficznej. 

21. Technik przemysłu mody 311941 MOD.11. Organizacja procesów 

wytwarzania wyrobów odzieżowych. 

22. Technik przeróbki kopalin stałych 311706 GIW.11. Organizacja procesu 

przeróbki kopalin stałych. 
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23. Technik robót wykończeniowych w 

budownictwie 

311219 BUD.25.Organizacja, kontrola           

i sporządzanie kosztorysów robót 

wykończeniowych w budownictwie. 

24. Technik rolnik 314207 ROL.10. Organizacja i nadzorowanie 

produkcji rolniczej. 

25. Technik technologii chemicznej 311603 CHM.06.Organizacja                         

i kontrolowanie procesów 

technologicznych w przemyśle 

chemicznym. 

26. Technik technologii drewna 311922 DRM.08.Organizacja i prowadzenie 

procesów przetwarzania drewna         

i materiałów drewnopochodnych. 

27. Technik technologii wyrobów 

skórzanych 

311926 MOD.12. Organizacja i prowadzenie 

procesów wytwarzania wyrobów 

skórzanych. 

28. Technik technologii żywności 314403 SPC.07.Organizacja i nadzorowanie 

produkcji wyrobów spożywczych 

29. Technik telekomunikacji 352203 INF.09.Uruchamianie i utrzymanie 

sieci telekomunikacyjnych. 

30. Technik transportu drogowego 311927 TDR.02. Organizacja przewozu 

środkami transportu drogowego 

31. Technik usług fryzjerskich 514105 FRK.03. Projektowanie                      

i wykonywanie fryzur. 

32. Technik usług kelnerskich 513102 HGT.11. Organizacja usług 

gastronomicznych. 

33. Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

343404 HGT.12. Organizacja żywienia             

i usług gastronomicznych. 
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§ 5 

 

I. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których 

prowadzi kształcenie. 

II. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 

1. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznej Branżowej Szkoły II 

Stopnia w Strzelcach Opolskich, 

2. nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

szkoły, 

3. słuchaczach - należy przez to rozumieć osoby uczęszczające do szkoły; 

4. szkole – należy przez to rozumieć Niepubliczną Branżową Szkołę II Stopnia  

w Strzelcach Opolskich, 

5. statucie – należy przez to rozumieć statut Niepublicznej Branżowej Szkoły  

II Stopnia w Strzelcach Opolskich. 

 

§ 6 

 

I. Szkoła używa następujących pieczęci: 

1. Pieczątka podłużna z napisem: 

 

NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W STRZELCACH 

OPOLSKICH 

47-100 Strzelce Opolskie 

ul. Matejki21 

tel./fax 77/463 00 90 

 

2. Pieczęć okrągła, duża z orłem i napisem w otoku: 

 

NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W STRZELCACH 

OPOLSKICH 

 

3. Pieczęć okrągła, mała z orłem i napisem w otoku: 

 

NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W STRZELCACH 

OPOLSKICH 



str. 5 
 

 

ROZDZIAŁ II 

 

Osoba prowadząca szkołę 

 

§ 7 

 

Osoba prowadzącą szkołę – organ założycielski: 

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich 

47-100 Strzelce Opolskie  

ul. Jana Matejki 21  

tel./fax 77/463 00 90 

§ 8 

 

Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Opolski Kurator Oświaty. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 9 

 

I. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz aktach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1. realizuje program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia 

ogólnego i podstawę programową kształcenia zawodowego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, 

2. realizuje ramowy plan nauczania określony dla branżowej szkoły II stopnia,  

dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia: 

 

Lp. Zawód Symbol 

cyfrowy 

zawodu 

Podbudowa  

branżowa szkoła I stopnia 

Symbole i nazwy kwalifikacji 

wyodrębnionych w zawodzie  

(branżowa szkoła I stopnia) 

1. Technik automatyk 311909 Automatyk 731107 ELM.01. Montaż, uruchamianie   

i obsługiwanie układów 

automatyki przemysłowej 

2. Technik budownictwa 311204 Betoniarz-zbrojarz 711402 

 

Monter konstrukcji 

budowlanych 711102 

Murarz-tynkarz 711204 

BUD.01. Wykonywanie robót 

zbrojarskich i betoniarskich. 

BUD.08. Montaż konstrukcji 

budowlanych. 

BUD.12. Wykonywanie robót 

murarskich i tynkarskich. 

 

3. Technik budowy dróg 311216 Operator maszyn i urządzeń 

do robót ziemnych i 

drogowych 834209 

BUD.13. Eksploatacja maszyn     

i urządzeń do robót ziemnych      

i drogowych. 

4. Technik dekarstwa 311221 Dekarz 712101 BUD.03. Wykonywanie robót 

dekarsko-blacharskich 

5. Technik elektronik 311408 Elektronik 742117 ELM.02. Montaż oraz 

instalowanie układów i urządzeń 

elektronicznych. 
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6. Technik elektryk 311303 Elektryk 741103 ELE.02. Montaż, uruchamianie    

i konserwacja instalacji, maszyn   

i urządzeń elektrycznych 

7. Technik fotografii i 

multimediów 

343105 Fotograf  343101 AUD.02. Rejestracja, obróbka     

i publikacja obrazu. 

8. Technik handlowiec 522305 Sprzedawca 522301 HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 

 

9. Technik hotelarstwa 422402 Pracownik obsługi 

hotelowej 962907 

HGT.03. Obsługa gości w 

obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie 

10. Technik inżynierii 

sanitarnej 

311218 Monter sieci i instalacji 

sanitarnych  712618 

BUD.09. Wykonywanie robót 

związanych z budową, montażem 

i eksploatacją sieci oraz instalacji 

sanitarnych. 

11. Technik logistyk 333107 Magazynier-logistyk 432106 SPL.01. Obsługa magazynów. 

12. Technik mechanik 311504 Mechanik-monter maszyn    

i urządzeń 723310 

Operator obrabiarek 

skrawających 722307 

Ślusarz 722204 

MEC.03. Montaż i obsługa 

maszyn i urządzeń. 

MEC.05. Użytkowanie 

obrabiarek skrawających. 

MEC.08. Wykonywanie               

i naprawa elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi. 

13. Technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki 

311515 Mechanik-operator 

pojazdów i maszyn 

rolniczych 834103 

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, 

maszyn, urządzeń i narzędzi 

stosowanych w rolnictwie. 

14. Technik mechatronik 311410 Mechatronik 742118 ELM.03. Montaż, uruchamianie   

i konserwacja urządzeń                

i systemów mechatronicznych. 

15. Technik obuwnik 311916 Obuwnik 753602 MOD.05. Wytwarzanie obuwia. 

16. Technik ogrodnik 314205 Ogrodnik 611303 OGR.02. Zakładanie                     

i prowadzenie upraw 

ogrodniczych. 

17. Technik optyk 325302 Optyk-mechanik 731104 MEP.02. Montaż i naprawa 

elementów i układów optycznych 

18. Technik pojazdów 

samochodowych 

311513 Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 741203 

 

 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 723103  

 

MOT.02. Obsługa, 

diagnozowanie oraz naprawa 

mechatronicznych systemów 

pojazdów samochodowych. 

MOT.05. Obsługa, 

diagnozowanie oraz naprawa 

pojazdów samochodowych. 

19. Technik procesów 

drukowania 

311935 Drukarz fleksograficzny 

732209 

 

 

Drukarz offsetowy 732210 

PGF.01. Realizacja procesów 

drukowania z użyciem 

fleksograficznych form 

drukowych. 

PGF.02. Realizacja procesów 

drukowania z offsetowych form 

drukowych. 

20. Technik procesów 

introligatorskich 

311936 Operator procesów 

introligatorskich 732305 

PGF.03. Realizacja procesów 

introligatorskich i 

opakowaniowych. 

21. Technik przemysłu 

mody 

311941 Krawiec 753105 MOD.03. Projektowanie               

i wytwarzanie wyrobów 

odzieżowych 

22. Technik przeróbki 

kopalin stałych 

311706 Operator maszyn i urządzeń 

przeróbczych 811205 

GIW.05. Obsługa maszyn             

i urządzeń do przeróbki 

mechanicznej kopalin. 

23. Technik robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

311219 Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 712905 

BUD.11. Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych      

i wykończeniowych. 

24. Technik rolnik 314207 Rolnik 613003 ROL.04. Prowadzenie produkcji 

rolniczej 
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25. Technik technologii 

chemicznej 

311603 Operator urządzeń 

przemysłu chemicznego 

813134 

CHM.02. Eksploatacja maszyn    

i urządzeń przemysłu 

chemicznego. 

26. Technik technologii 

drewna 

311922 Stolarz 752205 DRM.04. Wytwarzanie wyrobów 

z drewna i materiałów 

drewnopochodnych. 

27. Technik technologii 

wyrobów skórzanych 

311926 Kaletnik 753702 MOD.02. Wykonywanie               

i renowacja wyrobów 

kaletniczych. 

28. Technik technologii 

żywności 

314403 Cukiernik 751201 

 

Piekarz 751204 

SPC.01. Produkcja wyrobów 

cukierniczych 

SPC.03. Produkcja wyrobów 

piekarskich 

29. Technik 

telekomunikacji 

352203 Monter sieci i urządzeń 

telekomunikacyjnych 

742202 

INF.01. Montaż i utrzymanie 

torów telekomunikacyjnych oraz 

urządzeń abonenckich. 

30. Technik transportu 

drogowego 

311927 Kierowca mechanik 832201 TDR.01. Eksploatacja środków 

transportu drogowego 

31. Technik usług 

fryzjerskich 

514105 Fryzjer 514101 FRK.01. Wykonywanie usług 

fryzjerskich 

32. Technik usług 

kelnerskich 

513102 Kelner 513101 HGT.01. Wykonywanie usług 

kelnerskich 

33. Technik żywienia i 

usług 

gastronomicznych 

343404 Kucharz 512001 HGT.02. Przygotowanie               

i wydawanie dań 

 

3. umożliwia zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu zawodowego oraz świadectwa dojrzałości  

po zdaniu egzaminu maturalnego, 

4. przygotowuje słuchaczy do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszej edukacji  

i podjęcia kształcenia, odpowiednio do ukończonego typu szkoły, w szkole policealnej  

lub wyższej, 

5. kształtuje u słuchaczy postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu 

w życiu gospodarczym, 

6. umożliwia słuchaczom podtrzymanie tożsamości narodowej, religijnej oraz własnej 

historii i kultury, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, 

7. przygotowuje do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu  

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

8. kształtuje szacunek do pracy, poprzez udział słuchaczy w życiu szkoły i środowiska  

na zasadach podmiotowości i współpracy nauczyciel – słuchacz, 

9. wdraża słuchaczy do wykonywania pracy zawodowej z pełną odpowiedzialnością  

i zrozumieniem jej znaczenia społeczno – gospodarczego, 

10. sprawuje opiekę nad słuchaczami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości. 

 

II. Szkoła  wypełnia   zadania   opiekuńcze  z  uwzględnieniem   obowiązujących w szkole    

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 

  1.   sprawuje opiekę nad słuchaczami przebywającymi w szkole podczas zajęć, 

  2.   każdy   oddział  powierzony   jest    opiece    wychowawczej    jednemu    z    nauczycieli   

   uczących w szkole, zwanemu dalej opiekunem, 

3. w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy  

wychowawczej  i jej skuteczności, powierza się jednemu opiekunowi prowadzenie 

oddziału przez cały etap edukacyjny. 
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III. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku opiekuna:  

1. z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności opiekuna lub                 

z przyczyn organizacyjnych szkoły, 

2. na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego opiekuna. 

 

IV.  Wnioski   w  sprawie  zmiany  opiekuna  nie  są  dla  dyrektora  wiążące. O  sposobie   ich   

       załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie ustalonym przepisami prawa. 

 

V.    W  szkole  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  z  zakresu  kształcenia w zawodzie, w tym   

        praktyczna    nauka   zawodu,   prowadzone   są   w   ramach   kwalifikacyjnych   kursów   

        zawodowych organizowanych w szkole lub na terenie innych jednostek  organizacyjnych  

        uprawnionych do prowadzenia KKZ. 

 

VI.  Zajęcia   z   kształcenia  zawodowego   realizowane  są  w  wymiarze  godzin określonym                 

       w    podstawie    programowej    kształcenia    w    zawodzie     szkolnictwa    branżowego                              

       z uwzględnieniem przepisów  Prawo oświatowe. 

 

VII. Szkoła   może  prowadzić   kształcenie   ogólne   wspólnie  dla  uczniów  kształcących się            

        w różnych zawodach w ramach klas wielozawodowych. 
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ROZDZIAŁ IV 

 

Organy szkoły 

 

§ 10 

 

Organami Szkoły są: 

1. Dyrektor; 

2. Rada Pedagogiczna; 

3. Samorząd Słuchaczy. 

 

§ 11 

 

Kompetencje dyrektora szkoły 

 

I. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje Zarząd Społeczno-Oświatowego 

Stowarzyszenia Menadżerów w Strzelcach Opolskich. 

II. Dyrektor kieruje działalnością pedagogiczną i administracyjną szkoły oraz 

reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

III. Dyrektor w zakresie działalności pedagogicznej szkoły jest odpowiedzialny za: 

1. przyjmowanie,  zawieszanie  słuchaczy oraz podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy 

słuchaczy w przypadkach określonych w statucie, 

2. opracowanie planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły, jej struktury 

organizacyjnej, zakresów obowiązków nauczycieli i innych pracowników, 

3. ustalanie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole, bieżące sprawowanie 

nadzoru pedagogicznego oraz przedstawienie radzie pedagogicznej, ogólnych 

wniosków  wynikających  ze  sprawowanego   nadzoru   pedagogicznego  i  informacji  

o działalności szkoły, 

4. dysponowanie środkami finansowymi szkoły oraz przestrzeganie dyscypliny 

budżetowej, 

5. zatrudnianie    i   zwalnianie    pracowników    szkoły    oraz     przyznawanie    nagród  

i wymierzanie kar, 

6. kontrolę obowiązków i praw nauczycieli określonych w niniejszym statucie, 

7. współpracę z radą pedagogiczną oraz realizację uchwał rady pedagogicznej podjętych 

w ramach jej kompetencji, 

8. wstrzymanie wykonania uchwał podjętych w ramach kompetencji rady pedagogicznej, 

niezgodnych z przepisami prawa, 

9. zapewnienie bezpieczeństwa pracy i nauki, 

10. właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz wydawanie uczniom dokumentów zgodnych           

z posiadaną przez szkołę dokumentacją, 

11. nadzór nad praktyczną nauką zawodu, kontakt z pracodawcami. 

IV. Dyrektor szkoły dopuszcza programy nauczania do użytku szkolnego. 

V. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca każdego roku 

szkolnego, informacje o podręcznikach, które będą obowiązywać w dwuletnim cyklu 

nauczania. 
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§ 12 

 

Regulamin rady pedagogicznej 

 

I. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

II. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. 

III. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.  

IV. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,   

w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu 

prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

V. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

VI. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacje o działalności szkoły. 

VII. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:  

1. zatwierdzanie planów pracy szkoły (uchwała rady pedagogicznej), 

2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,  

3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4. podejmowanie uchwał w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych – 

wprowadzenie ich do szkolnego planu nauczania, 

5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchacza,  

7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

VIII. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz 

organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

2. programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli, 

3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień,  

4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac      

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

IX. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów                 

w obecności co najmniej połowy jej członków.  

1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady 

pedagogicznej są protokołowane.  

2. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą 
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naruszać dobra osobiste słuchaczy lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły lub placówki. 

 

§ 13 

 

Regulamin samorządu słuchaczy 

 

I. W  szkole  działa  samorząd  słuchaczy,  który  tworzą   wszyscy  słuchacze. Samorząd  

      słuchaczy  uchwala  regulamin  swojej  działalności,  który  nie  może   być  sprzeczny             

      z niniejszym statutem   i jest odrębnym dokumentem. 

II. Samorząd słuchaczy może przedstawić radzie pedagogicznej oraz  dyrektorowi  szkoły  

      wnioski   i  opinie  we   wszystkich   sprawach  szkoły,  w  szczególności  dotyczących   

      realizacji praw słuchaczy, takich jak: 

1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem               

i stawianymi wymaganiami, 

            2. prawo jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 

            3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych   

                proporcji  między  wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania        

               własnych zainteresowań, 

            4. prawo  organizowania   działalności   kulturalnej,  oświatowej,   sportowej   oraz   

                    rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,             

                    w porozumieniu z dyrektorem szkoły,  

           5. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

           6. uczestnictwa  w  opracowaniu  tej  części  planu  dydaktyczno – wychowawczego   

               szkoły, która dotyczy życia społeczności słuchaczy. 

III. Zasady   wybierania  i   działania   organów  samorządu  słuchaczy  określa  regulamin   

      samorządu słuchaczy. 

IV. Przewodniczący  samorządu może być zapraszany na posiedzenia rady pedagogicznej,   

      celem    przedstawienia   opinii    i    wniosków   słuchaczy    dotyczących   organizacji               

      i pracy szkoły. 

V. Samorząd  wykazuje  stałą  troskę  o  godne  zachowanie  się  słuchaczy,  dobre wyniki          

      w nauce, właściwą frekwencję na zajęciach oraz kulturalne stosunki koleżeńskie. 

VI. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu   

      wolontariatu. 

    VII. Działania szkolnego koła wolontariatu, ukierunkowane powinny być na: 

     1. kształtowanie  wśród  słuchaczy postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, 

     2. zapoznanie z ideą wolontariatu, 

     3. umożliwianie   słuchaczom   podejmowania   działań   pomocowych   na   rzecz  osób   

         chorych, niepełnosprawnych, samotnych, 

     4. współpraca ze środowiskiem lokalnym, udział w akcjach charytatywnych, 

     5. uwrażliwianie na problemy współczesnego świata, 

     6. wspieranie inicjatyw słuchaczy, pomoc w rozwijaniu zainteresowań. 

VIII. Opiekunem  szkolnego   koła   wolontariatu   jest   nauczyciel   lub   nauczyciele,  którzy   

         wyrażają  chęć  organizacji  wolontariatu i zaangażowania się w bezinteresowną  pomoc      

         potrzebującym. 
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ROZDZIAŁ V 

 

Organizacja szkoły 

 

§ 14 

 

Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

§ 15 

 

I. Szkoła prowadzi podstawową działalność dydaktyczną i wychowawczą w systemie 

nauki: 

1. dziennej - przez 5 lub 6 dni w tygodniu; w przypadku prowadzenia praktycznej 

nauki zawodu poza szkołą, dyrektor może zdecydować o sześciodniowym 

tygodniu nauki, 

2. stacjonarnej - przez 3 lub 4 dni w tygodniu, liczbę dni tygodnia, w których 

odbywa się kształcenie ustala dyrektor szkoły, 

3. zaocznej - prowadzonej co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych 

przypadkach co tydzień przez dwa dni. 

II. Szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (kółka zainteresowań, 

obozy, itp.) w dowolnych terminach ustalonych przez dyrektora szkoły                       

w porozumieniu z poszczególnymi nauczycielami, wychowawcami i uczniami. 

III. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym, określa arkusz 

organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły, na podstawie szkolnego planu 

nauczania, zatwierdzonego przez osobę prowadzącą. 

IV. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1. liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, 

2. liczbę godzin zajęć edukacyjnych w poszczególnych oddziałach, określonych na 

podstawie szkolnych planów nauczania, 

3. liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

V. Na podstawie arkusza organizacji dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy umysłowej, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający 

organizację zajęć edukacyjnych. 

 

§ 16 

 

I. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z słuchaczy, którzy 

w danym roku szkolnym realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone               

w szkolnym planie nauczania. 

II. W szkole funkcjonują oddziały wielozawodowe, w których słuchacze uczą się  w kilku 

zawodach na różnych KKZ, a wspólnie mają kształcenie ogólne. 

III. W celu dokumentowania bieżącej pracy z słuchaczem i udostępniania stałej informacji  

o wynikach pracy słuchaczom szkoła prowadzi dziennik elektroniczny. Dziennik jest 

prowadzony według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  
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IV. Szkoła może organizować KKZ dla słuchaczy w Niepublicznej Branżowej Szkole II 

Stopnia lub w innych jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia 

KKZ oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy słuchaczem a daną jednostką. 

V. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania 

wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń. 

VI. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach 

międzyoddziałowych. 

VII. Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz wymiarze nie niższym 

niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określony w ramowym planie 

nauczania szkoły publicznej oraz z podziałem na grupy według obowiązujących 

przepisów. 

VIII. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się w porozumieniu 

z osobą prowadzącą. 

IX. Zajęcia w szkole mogą być prowadzone także z wykorzystaniem technik kształcenia 

na odległość. 

X. Praktyka zawodowa jest realizowana w ramach KKZ realizowanego przez szkołę lub 

w ramach porozumienia z organizatorem KKZ dla kwalifikacji 

właściwej dla zawodu realizowanego w szkole. 

 

 

§ 17 

 

Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania określoną przez Ministra Edukacji 

Narodowej dla szkół publicznych. 

 

§ 18 

 

I. Szkoła wydaje słuchaczom świadectwa i legitymacje szkolne na drukach 

obowiązujących szkoły publiczne według wzorów określonych przez Ministra 

Edukacji Narodowej. 

II. Szkoła na wniosek słuchacza może wydawać zaświadczenia. 

III. Dokumenty, o których mowa w ust. I, są wydawane przez szkołę nieodpłatnie. 

 

§ 19 

 

Warunki lokalowe 

 

I. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia: 

1. pomieszczenia lekcyjne, 

2. pracownie kształcenia zawodowego, 

3. bibliotekę szkolną, 

4. pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. 

II. Baza lokalowa szkoły zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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III. Szkoła zapewnia podstawowe pomoce i wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć 

edukacyjnych. 

§ 20 

 

Regulamin biblioteki szkolnej 

 

I. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy słuchacze, nauczyciele i pracownicy 

szkoły. 

II. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: 

1. wypożyczając je do domu, 

2. czytając lub przeglądając je na miejscu. 

III. Zarówno nauczyciele, jak i słuchacze mogą wypożyczać pozycje książkowe bez 

ograniczeń (chyba, że obiektywne przestanki na to nie pozwalają). Wykorzystane 

materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni 

czytelnicy. 

IV. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik 

przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagą na ich stan i zauważone uszkodzenia 

zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi - w przeciwnym razie ponosi wszelkie 

konsekwencje wynikające z pkt. VI regulaminu, 

V. Termin zwrotu książek upływa po miesiącu. 

VI. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów 

bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela 

bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej 

(zniszczonej). 

VII. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych powinny zostać zwrócone 

do biblioteki przed końcem roku szkolnego. 

VIII. Przed opuszczeniem szkoły - czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką 

(karta obiegowa). 

IX. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi 

szkoły lub dokumentów uczniowi - bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia              

z biblioteką - odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty. 
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ROZDZIAŁ VI 

 

Prawa i obowiązki pracowników szkoły 

 

§ 21 

 

I. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych. 

 

II. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą 

potrzeby i zainteresowania słuchaczy, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy              

i powierzonych jego opiece słuchaczy. 

 

III. Do zadań nauczyciela należy: 

1. systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem     

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2. przestrzeganie zapisów statutu, 

3. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego, 

4. dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu, 

5. kontrolowanie na każdych zajęciach obecności słuchaczy, 

6. przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych, 

7. troska o poprawność językową słuchaczy, 

8. stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 

9. służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, wzbogacanie 

warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt, 

10. aktywne uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej, 

11. stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania, 

12.wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie        

różnorodnych form oddziaływań, w ramach zajęć, 

13. współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem, 

14. wybór programów nauczania, 

15. udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

IV. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego 

oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.  

 

V. Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje opiekun. 

 

VI. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest także: 

    1.  ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań, 

    2.  wzajemne przekazywanie sobie informacji o sukcesach i porażkach słuchaczy celem  

         udzielenia pomocy słuchaczowi.  

 

VII. Zadaniem opiekuna jest sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami 

powierzonego oddziału. 
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VIII. Opiekun w celu realizacji zadań, winien:  

1. utrzymywać   systematyczny  i   częsty    kontakt   z  innymi  nauczycielami  w  celu   

                koordynacji działań, 

            2. śledzić postępy w nauce słuchaczy, 

            3. dbać o systematyczne uczęszczanie swoich słuchaczy na zajęcia. 

IX. Opiekun    prowadzi,  przewidywaną    przepisami    dokumentację   pracy    dydaktyczno-   

       wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa). 

X.  Opiekun ma prawo korzystać w swej pracy dydaktycznej i metodycznej z pomocy poradni    

      psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. 

 

§ 22 

 

Prawa i obowiązki nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych określają 

indywidualne zakresy czynności opracowane przez dyrektora szkoły. 

 

§ 23 

 

Zatrudnieni nauczyciele oraz pracownicy administracyjno obsługowi podlegają ustawie 

Kodeks pracy. 
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ROZDZIAŁ VII 

 

Prawa i obowiązki słuchaczy 

 

§ 24 

 

Prawa słuchaczy 

 

I. Słuchacz ma prawo: 

   1. otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

   2. uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów, 

   3. korzystać  z  zasad  dotyczących  sprawdzania  wiedzy i umiejętności, określonych  przez   

       przedmiotowe systemy oceniania, 

   4. poszanowania swej godności, 

   5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

   6. swobody  wyrażania  myśli  i  przekonań,  o  ile  nie  naruszają one dobra osobistego osób      

       trzecich, 

   7. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez szkołę. 

II. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza: 

    1. uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać  na nie  punktualnie.   

        Mimo  spóźnienia  na zajęcia, słuchacz  zobowiązany  jest  przybycia  do  sali, w  której   

        odbywają się zajęcia, 

    2. systematycznie przygotowywać się do zajęć, 

    3. w czasie zajęć  lekcyjnych  zachować należytą uwagę.  Nauczyciel  powinien  umożliwić     

       słuchaczowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku, gdy słuchacz zgłosi taki   

       zamiar,  

     4. usprawiedliwić nieobecność na zajęciach edukacyjnych, 

     5. do zachowania schludnego wyglądu,  

     6. bezwzględnie przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń   

         elektronicznych;  nauczyciel  nie może  odbierać  słuchaczowi  posiadanego telefonu lub  

         innego   urządzenia   elektronicznego,   przed   rozpoczęciem   zajęć    nauczyciel   może  

         zobowiązać  słuchaczy  do  wyłączenia  posiadanych   przez   nich  telefonów   i   innych     

         urządzeń, 

      7. właściwego   zachowania   wobec   nauczycieli   i   innych   pracowników  szkoły   oraz  

          pozostałych  słuchaczy; przestrzegania  zasad   kultury   współżycia   w  odniesieniu  do   

         słuchaczy  nauczycieli  i  innych  pracowników  szkoły. Na  terenie szkoły zabronione są    

         wszelkie   działania   agresywne   skierowane   do  innej  osoby.  Zabrania  się  używania   

         wulgarnych słów, zwrotów i gestów; 

      8. do odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz swój rozwój, 

      9. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

     10. ponoszenia odpowiedzialności za zniszczone mienie szkoły. 

III. Słuchacza, który  nie otrzymał  promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły   

      skreśla, w drodze decyzji z listy słuchaczy. 

IV. Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Opolskiego Kuratora Oświaty  

       w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  
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ROZDZIAŁ VIII 

 

Wewnątrzszkolny system oceniania 

 

§ 25 

 

I. Wewnątrzszkolny system oceniania zwany dalej WSO, regulują zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów. 

II. Zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe regulują 

odrębne przepisy. 

§ 26 

 

I. Rozdział ten reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy.  

II. Ocenianiu  podlegają  jedynie  osiągnięcia  edukacyjne  słuchacza, nie ocenia się 

zachowania. 

 III.      Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w danym oddziale na   

            podstawie stopnia opanowania przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku  

            do wymagań. 

IV.      Nauczyciele w ramach  swoich  przedmiotów opracowują szczegółowe  przedmiotowe   

           zasady oceniania. 

V.       Informacje  dotyczące  przebiegu  i  wyniku  procesu   oceniania  są  poufne   dla   osób   

           postronnych, przy czym za osoby postronne nie uważa się pracowników      

           pedagogicznych oraz słuchaczy tej samej klasy.   

VI.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:   

      1. informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach  

          w nauce;  

      2. udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co     

          zrobił dobrze lub jakiego materiału nie opanował w pełni oraz jak powinien się dalej   

          uczyć;  

       3. motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce, 

        4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –  

          wychowawczej.   

VII.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:   

      1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania   

          poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

          i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

      2. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

           i dodatkowych zajęć edukacyjnych, według skali i w formach przyjętych w szkole, 

      3. ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć   

          edukacyjnych, według skali i w formach przyjętych w szkole, 

      4. ustalanie  warunków  i  trybu  uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen   

          klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

VIII.  Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych informują słuchaczy o:  

    1. wymaganiach    edukacyjnych    niezbędnych     do    uzyskania    w    poszczególnych   

      semestrach      ocen      klasyfikacyjnych     z     zajęć     edukacyjnych,     wynikających                       
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         z  realizowanego przez siebie programu nauczania,  

        2.  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy,  

        3. warunkach  i  trybie   uzyskania  wyższej   niż   przewidywana  semestralnej  oceny   

        klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.    

IX.      Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. VIII informacji słuchaczom   

           znajduje się w dzienniku zajęć lekcyjnych. 

X.        Oceny są jawne dla słuchaczy. 

XI.       Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób ustny lub pisemny. 

XII.     Informacje o postępach w nauce słuchacza udziela się w ciągu całego roku szkolnego 

            przez monitorowanie pracy słuchacza, przekazywanie informacji odnoszących się  

            do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie kierunków dalszej pracy. 

XIII.    Nauczyciel      jest     obowiązany    indywidualizować     pracę    z     słuchaczem     na      

            zajęciach  edukacyjnych, odpowiednio do  potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych  oraz     

            możliwości  psychofizycznych w przypadkach określonych innymi przepisami. 

XIV.    Nauczyciel       jest      obowiązany      dostosować      wymagania      edukacyjne     do   

            indywidualnych      potrzeb    rozwojowych     i    edukacyjnych      oraz     możliwości 

            psychofizycznych słuchacza w przypadkach określonych innymi przepisami. 

XV.     Dyrektor     szkoły   zwalnia    słuchacza    z   realizacji    niektórych    obowiązkowych       

           zajęć  edukacyjnych  ze względu  na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,           

           niepełnosprawność,     posiadane     kwalifikacje     i     doświadczenie   zawodowe  lub   

           zrealizowanie  danych   obowiązkowych   zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie   

           edukacyjnym w przypadkach określonych innymi przepisami. 

 

§ 27 

 

I. W szkole dokonuje się klasyfikacji semestralnej i końcowej.  

II. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: jesienny i wiosenny. 

III. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.  

IV. Na klasyfikację końcową składają się:   

1. semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych                 

w semestrze programowo najwyższym, 

2. semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych.  

V. Semestralne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia.  

VI. Ocenę z praktyki zawodowej ustala nauczyciel tych zajęć, instruktor praktycznej nauki 

zawodu lub kierownik szkolenia praktycznego, w którym słuchacz odbywał szkolenie.  

VII. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w ramach, którego odbywa się kształcenie zawodowe, 

uznaje się za zaliczony, jeżeli słuchacz otrzymał z wszystkich zajęć edukacyjnych       

w kształceniu zawodowym pozytywne oceny semestralne oraz zdał na ocenę 

pozytywną egzamin zaliczeniowy w formie pisemnej na koniec kursu.  

VIII. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, opiekuna, osobę prowadzącą 

praktyczną naukę zawodu lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie 

oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy to zadania te i kompetencje 
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wykonuje dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel. Jeśli dyrektor lub 

upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonuje zadań i kompetencji w zakresie 

oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy to zadania te i kompetencje 

wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.  

IX. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu    

w całości lub w części na podstawie przepisów prawa w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy.  

X. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych polega przede wszystkim na dostosowaniu 

form i metod pracy.  

XI. W sytuacji, gdy w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych słuchacza uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki                 

w semestrze programowo wyższym, szkoła w miarę możliwości stwarza szansę 

uzupełnienia braków poprzez:  

1. indywidualną pracę z słuchaczem, 

2. zajęcia dodatkowe,  

3. pomoc koleżeńską.  

XII.  Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny 

klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był 

przeprowadzany w danym semestrze.  

XIII. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy dyrektor 

szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.  

XIV. W przypadkach losowych i zdrowotnych dyrektor szkoły, na pisemny wniosek 

słuchacza złożony w terminie do 7 dni od podjęcia uchwały w sprawie klasyfikacji      

i promocji słuchaczy, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może 

powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w szkole.  

XV. Niepełnoletni słuchacz, który nie otrzymał promocji powtarza semestr.  

XVI. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny 

klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji 

wyodrębnionych w zawodzie. 

XVII. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach słuchacza osobom, które nie są do tego 

uprawnione. 

§ 28 

 

I. W szkole słuchacz w trakcie nauki podlega klasyfikacji:  

1. bieżącej - otrzymując oceny bieżące;  

2. semestralnej i końcowej - otrzymując oceny semestralne i końcowe.  

   II.     Oceny szkolne są jawne dla słuchacza.  

III. Z egzaminów sprawdzających, poprawkowych, klasyfikacyjnych w formie pisemnej       

i ustnej sporządza się protokoły, które mogą być udostępniane słuchaczowi na jego 

wniosek do wglądu. 
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§ 29 

 

I. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne semestralne ustala się według skali cyfrowej: 

1. stopień celujący – 6; 

2. stopień bardzo dobry - 5;  

3. stopień dobry - 4;  

4. stopień dostateczny - 3;  

5. stopień dopuszczający - 2;  

6. stopień niedostateczny - 1.  

 

   II.      Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów objętych programem     

             nauczania zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania. 

 

§ 30 

 

I. W trakcie oceniania bieżącego stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych słuchaczy:  

1. prace kontrolne: sprawdziany, testy, kartkówki, wypracowania,  

2. prezentacje, referaty, projekty,  

3. odpowiedzi ustne. 

 

 

Egzaminy semestralne 

 

§ 31 

 

Tryb przeprowadzania egzaminów semestralnych.  

1.  podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole są egzaminy semestralne, przeprowadzone 

     z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie      

     nauczania,  

2.  słuchacz jest promowany po każdym semestrze, 

3. do egzaminu semestralnego w szkole dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał  

      na  obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane  w  danym semestrze, w  wymiarze  

      co   najmniej   50%    czasu   przeznaczonego  na   te  zajęcia  oraz  otrzymał  z  danych       

      obowiązkowych   zajęć   edukacyjnych   oceny    uznane   za   pozytywne,   w    ramach     

      wewnątrzszkolnego  oceniania.   W   przypadku  gdy  słuchacz  otrzymał ocenę bieżącą     

      negatywną  z  zajęć  edukacyjnych  za:  projekt,  prezentacje multimedialne, wykonanie   

      określonych ćwiczeń, zadań lub prac kontrolnych jest obowiązany poprawić ocenę  

      w terminie i w formie określonej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne,  

4.   miesiąc  przed  terminem  egzaminu   nauczyciele   prowadzący   poszczególne  zajęcia   

      informują ustnie słuchacza, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu,  

5.  słuchacz szkoły prowadzonej w formie zaocznej, który z przyczyn usprawiedliwionych    

        nie   przystąpił  do  egzaminu  semestralnego  w   wyznaczonym  terminie,  zdaje   ten   

        egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły,   
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6.   termin dodatkowy, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później  

        niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia  

       31 sierpnia,  

7.     w  szkole  prowadzonej  w formie  zaocznej  egzamin semestralny z języka polskiego,     

        języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej,  

8.     słuchacz  przystępuje  w  każdym  semestrze  do  egzaminów  semestralnych w formie     

        pisemnej,   z  dwóch    zajęć   edukacyjnych    z   zakresu    kształcenia    zawodowego     

        podstawowych dla zawodu, w którym się kształci, 

9.     egzamin semestralny z informatyki ma formę zadań praktycznych, 

10.   egzaminy    semestralne   pisemne  i    ustne   w   szkole  przeprowadzają  nauczyciele   

        określonych   przedmiotów,  uczący w danym oddziale (klasie) według semestralnego   

        przydziału      czynności      nauczycieli    w    szkole   zaocznej.   W     uzasadnionych   

        przypadkach  dyrektor szkoły  może  wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela,  

11.   egzamin   semestralny   w   formie  pisemnej  przeprowadza  się  na  podstawie  zadań   

        przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane  zajęcia  edukacyjne. Egzamin   

        semestralny   w   formie   ustnej   przeprowadza    się   na  podstawie zestawów  zadań   

        przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.  

        Nauczyciel   przedkłada  zadania  i  zestawy  na egzamin pisemny i ustny dyrektorowi    

        szkoły do zatwierdzenia, najpóźniej na 3 dni przed egzaminem, 

12.   terminy egzaminów semestralnych są planowane i podawane słuchaczom na początku   

        każdego semestru – konferencjach instruktażowych, 

13.   egzaminy przeprowadza się po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze, 

14.  na każdy egzamin pisemny przeznacza się od dwóch do trzech godzin lekcyjnych.   

       Słuchacz     w    ciągu    jednego     dnia     może    być    zobowiązany   do     zdawania     

       egzaminów najwyżej z dwóch przedmiotów,  

15.  prace egzaminacyjne słuchacz wykonuje w sposób określony przez egzaminatora.   

       Prace  egzaminacyjne  podlegają  opatrzeniu  podłużną pieczęcią szkoły i są dołączane             

       w  przypadku  egzaminów w formie pisemnej do protokołu z egzaminu semestralnego,  

       poprawkowego,   egzaminu   semestralnego    w    terminie   dodatkowym,    egzaminu   

       klasyfikacyjnego,  

16.  pomoce dydaktyczne, które  są  dopuszczone do korzystania przez słuchacza w trakcie  

       egzaminu określa egzaminator, 

17. słuchacz, który zakończył pracę oddaje ją egzaminatorowi i opuszcza salę. Słuchacz 

       w uzasadnionych przypadkach może opuścić salę tylko za zgodą egzaminatora,  

       w przeciwnym razie traktowane jest wyjście jako przerwanie egzaminu,  

18. egzamin  ustny  składa  się  z  trzech  pytań  problemowych  lub  zadań  do rozwiązania   

      zawartych    w    zestawach   zadań,    które    słuchacz    losuje.    Wylosowane     przez   

       poszczególnych      słuchaczy     zestawy     zadań     wraz     ze     zwięzłą    informacją                              

       o   odpowiedziach  słuchaczy  dołącza  się   do  protokołu  z  egzaminu  semestralnego,  

       egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym. W  uzasadnionych  przypadkach  za    

       zgodą dyrektora szkoły można określić inną formę egzaminu ustnego, 

19. słuchaczowi przysługuje 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Słuchacz  

       ma prawo do 20 minutowej wypowiedzi ustnej, 

20.  liczba zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących  

        do egzaminu, 

21.   treść  pytań  egzaminacyjnych  na  egzaminie  ustnym  powinna  obejmować  materiał     
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        nauczania przedmiotu podany  przez egzaminatora (nauczyciela) w zakresie wymagań     

        egzaminacyjnych,  

22.   zadania,  zestawy  zadań  z  egzaminu wraz z protokołami, pracami egzaminacyjnymi,   

        egzaminator składa do dyrektora szkoły niezwłoczne po odbyciu egzaminu, 

23.   egzaminator  wpisuje  ocenę  do dziennika lekcyjnego i indeksu słuchacza oraz krótko     

        uzasadnia ocenę z egzaminu pisemnego na pracy egzaminacyjnej,  

24.   arkusze  ocen  wypełniają  opiekunowie  semestrów  lub  nauczyciele  wskazani przez   

        dyrektora  szkoły,  w  terminie  podanym  przez  dyrektora. Wpisów  do  arkusza ocen    

        dokonuje  się   na   podstawie   protokołów   egzaminów   semestralnych,  egzaminów  

        poprawkowych,  egzaminów  klasyfikacyjnych,  egzaminów w terminie dodatkowym, 

25.  rozkład  egzaminów  opiniowany jest  przez radę pedagogiczną,  zmiany  w rozkładzie   

       może dokonać dyrektor szkoły na prośbę słuchaczy,  

26.  egzaminy pisemne i ustne przeprowadza się w salach lekcyjnych wyznaczonych przez   

        dyrektora szkoły. O  zmianie  sali lekcyjnej egzaminator powiadamia dyrektora szkoły   

        (lub poprzez zgłoszenie  powyższego  faktu  do  sekretariatu szkoły)  oraz  wszystkich   

        słuchaczy objętych egzaminem, 

27.   ocenione  i  zatwierdzone  pisemne  prace  kontrolne  nauczyciele  zdają  do dyrektora   

        szkoły  w  terminie  przez  niego  wyznaczonym.  Prace  kontrolne przechowuje się do    

        czasu  ukończenia  lub    opuszczenia    przez    słuchaczy  szkoły   w    pomieszczeniu   

        wicedyrektora nadzorującego ich rozliczenie,  

28.  z  egzaminu  semestralnego,  egzaminu  semestralnego  w  terminie  dodatkowym oraz   

       egzaminu    poprawkowego    sporządza    się    protokół    zawierający:   nazwę   zajęć   

       edukacyjnych   z  których  był  przeprowadzony  egzamin imię i nazwisko nauczyciela   

       przeprowadzającego  egzamin,  termin  egzaminu,  imiona  nazwiska słuchaczy, którzy  

       przystąpili  do   egzaminu,   oceny   klasyfikacyjne   uzyskane   przez   poszczególnych   

       słuchaczy.  

       Do  protokołu  dołącza się:  prace  egzaminacyjne  słuchaczy  (w  przypadku egzaminu       

       w formie pisemnej), wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz    

       ze zwięzłą informacją o odpowiedziach słuchaczy  (w  przypadku  egzaminu  w formie   

       ustnej),  wylosowane  przez   poszczególnych  słuchaczy   zadania   wraz   ze   zwięzłą   

       informacją   o   wykonaniu   zadań   praktycznych   (w  przypadku  egzaminu w formie  

       zadania   praktycznego).   Dokumentację   przebiegu   nauczania   stanowią   protokoły   

       egzaminów    słuchaczy   do   czasu   ukończenia   lub   opuszczenia przez nich szkoły, 

29. sprawdzone     i   ocenione   pisemne    prace   na  wniosek słuchacza   są  udostępnione  

      słuchaczowi      w     gabinecie      dyrektora      szkoły    w     obecności      nauczyciela     

      przeprowadzającego egzamin, 

30. ocena ustalona w wyniku egzaminu semestralnego jest ostateczna. 

 

§ 32 

 

Tryb przeprowadzenia egzaminów poprawkowych: 

1. słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej    

oceny z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych; 

2. egzaminy poprawkowe są przeprowadzane dla słuchaczy po każdym semestrze,  

3. słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy, 
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4. egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  

po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu 

semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia,  

5. egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się           

z części pisemnej i części ustnej,  

6. egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi 

wyznaczono dodatkowy termin egzaminu, 

7. na wniosek słuchacza dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego  

jest udostępniana do wglądu słuchaczowi w gabinecie dyrektora szkoły/wicedyrektora  

w obecności nauczyciela przeprowadzającego egzamin poprawkowy. 

 

Promowanie słuchaczy 

 

§ 33 

 

I.    W szkole  oceny   klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  wystawiane  są  w   wyniku   

      egzaminów   semestralnych  po  każdym  semestrze.  Oceny  klasyfikacyjne  uzyskane          

      w   wyniku  egzaminów  semestralnych   z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych oraz   

      przystąpienie  do  egzaminu  zawodowego,  jeżeli  ten  był przeprowadzany  w  danym      

      semestrze, stanowią  podstawę   do  promowania  słuchacza   na  semestr  programowo   

      wyższy. 

II.  Niepełnoletni słuchacz, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. I powtarza   

      ostatni semestr. 

III. Słuchaczowi  powtarzającemu  semestr  przed  upływem  trzech lat od daty przerwania  

       nauki   zalicza,   się   zajęcia   edukacyjne,  z    których    poprzednio   uzyskał   ocenę     

       klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia z obowiązku  uczęszczania na nie. 

IV.  W przypadku, o którym mowa powyżej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje  

        się „zwolniony  z  obowiązku  uczęszczania  na zajęcia" lub „zwolniona z obowiązku  

        uczęszczania   na   zajęcia"   oraz   podstawę   prawną  zwolnienia.   Zwolnienie   jest  

        równoznaczne   z  otrzymaniem  oceny  klasyfikacyjnej z danego przedmiotu zgodnej       

        z wynikiem uzyskanym przez słuchacza uprzednio.  

      V.    Odpowiedzialnymi za prawidłową realizację ustaleń zawartych w wewnątrzszkolnym   

              ocenianiu w szkole są: 

   1.   Dyrektor szkoły, 

   2.   Rada pedagogiczna współpracująca z samorządem słuchaczy. 

 

 

Ukończenie szkoły 

 

§ 34 

 

I. Słuchacz kończy Szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane       

w wyniku egzaminów semestralnych w semestrze programowo najwyższym oraz 

semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, 
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uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do 

egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 

II. Słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa 

pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym 

zawodzie. 

III. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego określają odrębne 

przepisy. 

IV. Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające 

kwalifikacje w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

Zasady przyjmowania uczniów 

 

§ 35 

 

I. Do szkoły przyjmowani są absolwenci  branżowej szkoły I stopnia. 

II. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  

2. ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających 

rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia, 

3. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

III. Słuchacz składa następujące dokumenty w szkole:  

1. podanie i kwestionariusz wraz z 2 zdjęciami, 

2. świadectwo ukończenia szkoły, 

3. zaświadczenie o zdaniu egzaminu,  

4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

IV. Kandydaci przyjmowani są wg kolejności składania podań. 

V. Kandydatów nie dotyczą przepisy określające rekrutację na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe.  
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ROZDZIAŁ X 

 

Likwidacja szkoły 

 

§ 36 

 

I. Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich może 

zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego. 

II. O  zamiarze  i  przyczynach  likwidacji  szkoły  osoba  prowadząca  jest  zobowiązana,  

co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić: 

            1. słuchaczy, 

            2. właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego. 

III. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia 

jej likwidacji. 

 

ROZDZIAŁ XI 

 

Sposób pozyskiwania środków finansowych 

 

§ 37 

 

I. Dotacja z właściwej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą                   

o finansowaniu zadań oświatowych. 

II. Wpływy z działalności gospodarczej szkoły. 

III. Sponsoring zakładów pracy, instytucji. 

IV. Czesne. 
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ROZDZIAŁ XII 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 38 

 

Szkoła  prowadzi  i  przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Dokumenty  z  zakresu  działania  szkoły  udostępnia  się  w  siedzibie szkoły w godzinach jej 

urzędowania. 

 

§ 39 

 

I. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany 

lub uchwala statut. 

II. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor szkoły oraz  każdy  kolegialny  organ 

szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i osoba prowadząca. 

III. Dyrektor   zapewnia   możliwość  zapoznania  się  ze  statutem   wszystkim   członkom 

społeczności szkolnej. 

IV. Statut   szkoły   udostępnia  się  do  wglądu w  bibliotece oraz  na  stronie internetowej 

szkoły. 

V. Dyrektor  szkoły  jest  upoważniony,  po zmianach do statutu, do przygotowania tekstu 

jednolitego statutu. 

VI. Dyrektor szkoły, po  przygotowaniu tekstu  jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za 

jego upublicznienie społeczności szkolnej. 

 

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 
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