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STATUT SZKOŁY 

 

ROZDZIAŁ I 

 

Nazwa, siedziba, typ i pieczęcie Szkoły 

 

§ 1 

 

Nazwa szkoły:  

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Strzelcach Opolskich. 

 

§ 2 

Siedziba szkoły:  

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Matejki 21 

 

§ 3 

 

I. Typ szkoły 

Branżowa Szkoła I Stopnia dla uczniów, młodocianych pracowników. 

 

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 kształci w cyklu 3 letnim, 

w zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,  

w systemie dziennym na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej. 
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§ 4 

 

Szkoła kształci w następujących zawodach: 

 

Tabela 1. 

Zawód Nr klasyfikacji 

1. Monter konstrukcji budowlanych. 711102 

2. Murarz-tynkarz 711204 

3. Betoniarz-zbrojarz 711402 

4. Cieśla 711501 

5. Dekarz 712101 

6. Monter izolacji budowlanych 712401 

7. Monter izolacji przemysłowych 712403 

8. Monter systemów rurociągowych 712613 

9. Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618 

10. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 

11. Lakiernik samochodowy 713203 

12. Blacharz 721301 

13. Blacharz samochodowy 721306 

14. Ślusarz 722204 

15. Operator obrabiarek skrawających 722307 

16. Mechanik pojazdów samochodowych 723103 

17. Mechanik motocyklowy 723107 

18. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 

19. Automatyk 731107 

20. Elektryk 741103 

21. Elektromechanik 741201 

22. Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 

23. Elektronik 742117 

24. Mechatronik 742118 

25. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202 

26. Stolarz 752205 

27. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209 

28. Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej 817212 

29. Kierowca mechanik 832201 
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Tabela 2. 

Zawód Nr klasyfikacji 

30. Fotograf 343101 

31. Monter stolarki budowlanej  712906 

32. Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209 

33. Fryzjer 514101 

34. Sprzedawca 522301 

35. Kelner 513101 

36. Kucharz 512001 

37. Operator maszyn leśnych 834105 

38. Mechanik precyzyjny 731103 

39. Optyk-mechanik 731104 

40. Ogrodnik 611303 

41. Krawiec 753105 

42. Obuwnik 753602 

43. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 

44. Rolnik 613003 

45. Cukiernik 751201 

46. Piekarz 751204 

47. Pracownik pomocniczy stolarza 932918 

48. Pracownik pomocniczy fryzjera 932920 

49. Pracownik pomocniczy gastronomii 941203 

50. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205 

51. Pracownik pomocniczy ślusarza 932917 

52. Pracownik pomocniczy mechanika 932916 

53. Pracownik pomocniczy krawca 932915 

54. Magazynier-logistyk 432106 

55. Kaletnik 753702 

56. Tapicer 753402 

57. Pracownik obsługi hotelowej 962907 

58. Operator maszyn i urządzeń przeróbczych 811205 

59. Zegarmistrz 731106 

60. Jeździec 516408 

61. Monter nawierzchni kolejowej 711603 

62. Kamieniarz 711301 

63. Kominiarz 713303 

64. Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134 

65. Drukarz fleksograficzny 732209 

66. Drukarz offsetowy 732210 

67. Operator procesów introligatorskich 732305 
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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. uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach 

Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Strzelcach Opolskich; 

2. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

3. nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

szkoły; 

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

w Strzelcach Opolskich; 

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

I Stopnia w Strzelcach Opolskich. 

 

§ 6 

 

I. Szkoła używa następujących pieczęci: 

1. Pieczątka podłużna z napisem: 

 

NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W STRZELCACH 

OPOLSKICH 

47-100 Strzelce Opolskie 

ul. Matejki 21 

tel./fax 77/463 00 90 

 

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

 

NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W STRZELCACH 

OPOLSKICH 

 

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

 

NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W STRZELCACH 

OPOLSKICH 
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ROZDZIAŁ II 

Osoba prowadząca szkołę 

 

§ 7 

 

Osoba prowadzącą szkołę – organ założycielski: 

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich 

47-100 Strzelce Opolskie  

ul. 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. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły; 

2. przygotowuje do uzyskania kwalifikacji w wybranym zawodzie oraz do 

świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

3. stymuluje uczniów do wszechstronnego rozwoju zarówno naukowego jak  

i moralnego; 

4. uczy planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią 

coraz większej odpowiedzialności, skutecznego porozumiewania się w różnych 

sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów 

innych ludzi, efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania 

więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, 

skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, odnoszenia do 

praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków; 

5. wyzwala uczniowskie postawy twórcze i refleksje nad własnymi działaniami; 

6. umożliwia poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych 

źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologiami informacyjnymi; 

7. przygotowuje uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, 

wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się 

rynku pracy; 

8. przygotowuje do współżycia grupowego, w tym przystosowuje do życia  

w zintegrowanej Europie; 
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9. przygotowuje do życia w warunkach społeczeństwa obywatelskiego, 

podtrzymywania tożsamości narodowej, kultywowania tradycji, szanowania kultury 

i języka polskiego; 

10. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły; 

11. zapobiega patologiom życia codziennego oraz wynikającym z rozwoju 

cywilizacyjnego i chroni uczniów przed ich zgubnym wpływem w miarę swoich 

możliwości. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Organy Szkoły 

 

§ 10 

 

Organami Szkoły są: 

1. Dyrektor; 

2. Rada Pedagogiczna; 

3. Samorząd Uczniowski. 

 

§ 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 uczniów, zawieszanie uczniów oraz podejmowanie decyzji  

o skreśleniu z listy uczniów 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 przyznawania 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; 
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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 trzyletnim 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 stanowiących rady pedagogicznej należy:  

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

2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;  

3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;  

4. podejmowanie uchwał w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych – 

wprowadzenie do szkolnego planu nauczania; 

5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;  

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. program realizacji doradztwa zawodowego; 

3. programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli; 

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

wyróżnień;  

5. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac       

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
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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 

naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły lub placówki. 
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§ 13 

 

Regulamin samorządu uczniowskiego 

 

I. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. 

II. Organem reprezentującym samorząd jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

III. Zasady wybierania i działania organów samorządu uchwalone przez ogół uczniów       

w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

IV. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

V. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami 

edukacyjnymi; 

2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

propozycji 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; 

5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego. 
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ROZDZIAŁ V 

 

Organizacja szkoły 

 

§ 14 

 

Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają obowiązujące przepisy zawarte 

w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej. 

 

§ 15 

 

I. Szkoła działa zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, opracowanym przez dyrektora 

szkoły oraz uwzględniającym zasady ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej. 

II. Szkoła prowadzi podstawową działalność dydaktyczną i wychowawczą w systemie 

dziennym. 

III. 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. 

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

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

nauczania, zatwierdzonego przez osobę prowadzącą. 

V. 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 klasach, określonych na 

podstawie szkolnych planów nauczania; 

3. liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

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

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

organizację zajęć edukacyjnych. 
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§ 16 

 

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

w danym roku szkolnym realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone  

w szkolnym planie nauczania. 

II. W szkole funkcjonują oddziały: 

1. uczniów młodocianych pracowników, dla których szkoła organizuje: 

1.1. kształcenie ogólne i kształcenie teoretyczne zawodowe w szkole; 

1.2. kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców na podstawie umów zawartych 

pomiędzy uczniem i pracodawcą; 

1.3. zawody dla których szkoła organizuje kształcenie ogólne i kształcenie teoretyczne 

zawodowe w szkole, kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców na podstawie 

umów zawartych pomiędzy uczniem i pracodawcą – Tabela 1 str.2 i Tabela 2 str.3. 

2. uczniów młodocianych pracowników, dla których szkoła organizuje: 

2.1. kształcenie ogólne w szkole; 

2.2. kształcenie teoretyczne zawodowe na terenie centrów kształcenia zawodowego, lub 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe; 

2.3. kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców na podstawie umów zawartych 

pomiędzy uczniem i pracodawcą; 

2.4. zawody, dla których szkoła organizuje kształcenie ogólne w szkole, kształcenie 

teoretyczne zawodowe na terenie centrów kształcenia zawodowego, lub szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe, a kształcenie zawodowe praktyczne  

u pracodawców na podstawie umów zawartych pomiędzy uczniem i pracodawcą: – 

Tabela 1 str.2 i Tabela 2 str.3. 

3. uczniów niebędących młodocianymi pracownikami: 

3.1. dla których szkoła organizuje kształcenie ogólne i zawodowe; 

3.2. zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone  

w szkole lub na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół 

wyższych, zakładów pracy, centrów kształcenia zawodowego oraz przez 

pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną 

jednostką; 

a. wykaz zawodów, dla których szkoła organizuje kształcenie ogólne  

i zawodowe; zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być 

prowadzone w szkole lub na terenie innych jednostek organizacyjnych,  

w szczególności szkół wyższych, zakładów pracy, centrów kształcenia 

zawodowego oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką – Tabela 1 str.2. 

3.3. warunki i zasady organizacji zajęć określają odrębne przepisy. 
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III. Szkoła organizuje kształcenie w oddziałach wielozawodowych. 

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

wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń. 

V. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach 

międzyoddziałowych. 

VI. 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. 

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

z osobą prowadzącą. 

VIII. Szkoła współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców. 
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§ 17 

 

I. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć  

z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas nie dotyczy uczniów będących 

młodocianymi pracownikami, z zachowaniem wymiaru godzin poszczególnych 

obowiązkowych zajęć i zajęć z wychowawcą określonych dla trzyletniego okresu 

nauczania.  

II. Uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez szkołę do ośrodka 

dokształcania i doskonalenia zawodowego na turnus dokształcania teoretycznego  

w zakresie danego zawodu, odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres  

4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godziny tygodniowo. 

III. W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami dyrektor szkoły ustala 

w każdej klasie liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu 

organizowaną u pracodawców, z uwzględnieniem przepisów ustawy Kodeks pracy. 

IV. Podziału godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w danym 

zawodzie dokonuje dyrektor szkoły, z tym, że wymiar godzin przeznaczonych na 

kształcenie zawodowe praktyczne nie może być niższy niż 60% godzin 

przewidzianych na kształcenie zawodowe; w przypadku uczniów będących 

młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły dokonuje podziału godzin  

w porozumieniu z pracodawcami z uwzględnieniem przepisów ustawy Kodeks pracy. 

 

§ 18 

 

I. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

II. Czas trwania przygotowania zawodowego prowadzonego u pracodawców regulują 

przepisy kodeksu pracy. 

 

§ 19 

 

Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania określoną przez Ministra Edukacji 

Narodowej dla szkół publicznych. 

 

§ 20 

 

I. Szkoła wydaje uczniom świadectwa i legitymacje szkolne na drukach obowiązujących 

szkoły publiczne według wzorów określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. 

II. Szkoła na wniosek ucznia może wydawać zaświadczenia. 

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



str. 15 
 

 

 

§ 21 

 

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. 

III. Szkoła zapewnia podstawowe pomoce i wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć 

edukacyjnych. 

§ 22 

 

Regulamin biblioteki szkolnej 

 

I. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, 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 uczniowie 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 pozycją 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). 
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ROZDZIAŁ VI 

 

Prawa i obowiązki pracowników szkoły 

 

§ 23 

 

Prawa i obowiązki nauczycieli 

 

I. Do podstawowych praw nauczycieli należą: 

1. autonomia w doborze stosowanych metod nauczania spośród uznanych przez 

współczesne nauki pedagogiczne; 

2. otrzymanie wynagrodzenia po zakończeniu realizacji procesu dydaktycznego, 

zgodnie z zawartą umową; 

3. właściwie zorganizowane warunki pracy dydaktycznej; 

4. składanie dyrektorowi szkoły propozycji zmian w programie danego przedmiotu  

w formie pisemnej; 

5. głosowanie na zebraniach rady pedagogicznej w sprawach leżących  

w kompetencjach rady pedagogicznej; 

6. korzystanie z pomocy dydaktycznych będących w posiadaniu szkoły; 

7. korzystanie w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

dyrektora szkoły. 

II. Do podstawowych obowiązków nauczycieli należą: 

1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych uczniów; 

2. poszanowanie godności osobistej uczniów; 

3. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów; 

4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań; 

5. prowadzenie pracy dydaktycznej zgodnie z obowiązującym w Szkole programem 

nauczania; 

6. odpowiedzialność, za jakość i wyniki pracy dydaktycznej; 

7. dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny; 

8. prowadzenie zajęć zgodnie z obowiązującym rozkładem materiału; 

9. staranne przygotowanie się do zajęć; 

10. prowadzenie prac związanych z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy; 

11. wypełnianie na bieżąco obowiązującej dokumentacji przebiegu nauczania, 

a w szczególności dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen; 

12. opracowanie przedmiotowych systemów oceniania oraz rozkładów materiału; 

13. informowanie uczniów o treści przedmiotowych systemów oceniania (wymaganiach 

edukacyjnych); 

14. ocenianie uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO); 

15. poddanie się nadzorowi pedagogicznemu ze strony dyrektora szkoły; 

16. uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej i właściwej komisji przedmiotowej 

oraz prowadzenie zebrań z rodzicami; 

17. zapoznawanie się na bieżąco z informacjami na tablicy ogłoszeń szkoły; 

18. przestrzeganie dyscypliny pracy; 
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19. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej; 

20. wybór programu nauczania oraz podręczników;  

21. przedstawienie wybranego programu nauczania oraz podręcznika radzie 

pedagogicznej. 

III. Dyrektor szkoły może przydzielić nauczycielowi dodatkowe obowiązki niezbędne dla 

realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. 

 

§ 24 

Obowiązki wychowawcy 

 

I. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego wyznacza wychowawców klas. 

II. Wychowawca klasy jest w szczególności odpowiedzialny za: 

1. efektywną współpracę z uczniami oraz innymi nauczycielami uczącymi daną klasę; 

2. analizę wyników pracy dydaktycznej i doskonalenia jej pod kątem indywidualnych 

możliwości uczniów; 

3. informowanie uczniów o przepisach niniejszego statutu oraz o zasadach 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania, szczególnie trybie ustalania oceny  

z zachowania. 

III. Wychowawca sprawuje opiekę nad uczniami, między innymi: 

1. tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i moralnym; 

2. inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, kształtuje umiejętności 

słuchania innych oraz rozumienia ich poglądów; 

3. rozwiązuje konflikty w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej; 

4. współpracuje z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania. 

 

§ 25 

 

Prawa i obowiązki pracowników administracyjno - obsługowych określają indywidualne 

zakresy czynności opracowane przez dyrektora szkoły. 

 

§ 26 

 

Zatrudnieni nauczyciele oraz pracownicy administracyjno obsługowi podlegają ustawie 

Kodeks pracy. 
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ROZDZIAŁ VII 

 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 27 

Prawa ucznia 

 

I. Uczeń ma prawo do zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i zainteresowań  

z poszanowaniem zasad godności i tolerancji ludzkiej. 

II. W szczególności uczeń ma prawo do: 

1. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym; 

2. zapoznania się ze statutem szkoły oraz obowiązującymi regulaminami; 

3. zapoznania się z realizowanym w szkole programem nauczania oraz stawianymi 

wymaganiami; 

4. procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami pracy umysłowej; 

5. odpowiednich warunków w szkole, zapewniających bezpieczeństwo pracy; 

6. swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących wszystkich dziedzin życia 

szkoły; 

7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu w ramach procesu edukacyjnego  

i zajęć pozalekcyjnych organizowanych zgodnie z możliwościami bazowymi, 

kadrowymi i finansowymi szkoły; 

8. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej, umotywowanej i systematycznej oceny swojej 

pracy oraz różnorodnych sposobów kontroli postępów w nauce określonych  

w wewnątrzszkolnym systemem oceniania; 

9. pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez dodatkowe indywidualne 

konsultacje z nauczycielami; 

10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, sprzętu podczas 

zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych; 

11. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach. 
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§ 28 

 

Obowiązki ucznia 

 

I. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, 

a w szczególności: 

1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych; 

2. usprawiedliwiać każdorazową nieobecność oraz uzupełniać spowodowane 

nieobecnością braki w opanowaniu materiału nauczania; 

3. aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły; 

4. przestrzegać ogólnie przyjętych zasad kultury współżycia w odniesieniu do 

kolegów i koleżanek oraz pracowników szkoły; 

5. szanować godność innych uczniów, nie używać w stosunku do nich wulgarnych 

słów, nie zastraszać ani w żaden inny sposób niszczyć psychicznie ani fizycznie; 

6. swoim zachowaniem nie narażać na niebezpieczeństwo życia i zdrowia własnego 

oraz innych osób, dbać o higienę osobistą i rozwój fizyczny; 

7. nie przebywać na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 

innego podobnie działającego środka czy narkotyku; 

8. szanować własność szkolną, osobistą, dbać o ład, porządek w miejscu nauki  

i pracy, naprawiać bądź rekompensować wyrządzone szkody; 

9. na zajęciach lekcyjnych nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych, nie włączać muzyki; 

10. nie palić papierosów w budynku szkolnym oraz w jego otoczeniu; 

11. wykonywać polecenia nauczycieli i nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć 

lekcyjnych; 

12. godnie reprezentować szkołę; 

13. nie spożywać alkoholu i nie zakłócać ciszy nocnej na wycieczkach szkolnych; 

14. podporządkować się zarządzeniom dyrektora szkoły. 
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Zasady przyznawania nagród, wyróżnień i kar 

 

§ 29 

Nagrody i wyróżnienia 

 

II. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1. wyniki w nauce; 

2. udział w olimpiadach, konkursach, rozgrywkach sportowych na różnych 

szczeblach 

3. frekwencję; 

4. pracę na rzecz szkoły i środowiska; 

5. wzorową postawę; 

6. dzielność i odwagę. 

III. Nagrody mogą mieć charakter rzeczowy, książkowy i dyplomów; 

1. nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który uzyska w wyniku klasyfikacji rocznej 

średnią ocen co najmniej 4,0 i co najmniej bardzo dobre zachowanie. 

III a. Wycieczka szkolna jest formą nagrody, w której uczestniczy uczeń mogący posiadać 

maksymalnie 3 nieusprawiedliwione nieobecności oraz jedną negatywną uwagę. 

IV. Ustala się następujące rodzaje wyróżnień dla uczniów: 

1. pochwała wychowawcy; 

2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

3. dyplom. 

 

§ 30 

 

Kary 

 

I. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1. upomnienie wychowawcy wobec klasy; 

2. upomnienie dyrektora szkoły; 

3. upomnienie dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej; 

4. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 

5. przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź innej szkoły; 

6. nagana; 

7. nagana z ostrzeżeniem; 

8. skreślenie z listy uczniów. 

II. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor szkoły może skreślić ucznia  

w następujących przypadkach: 

1. rezygnacji z dalszej nauki na wniosek rodziców (prawnych opiekunów); 

2. przeniesienia się ucznia do innej szkoły na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów); 

3. gdy uczeń został przeniesiony z innej szkoły lub do równoległej klasy w swojej 

szkole i dopuścił się ponownie tego samego czynu naruszającego porządek szkoły, 

za który został przeniesiony; 
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4. za działania naruszające godność drugiego człowieka (molestowanie, inne czyny 

podobnej kwalifikacji); 

5. picie alkoholu na terenie szkoły; 

6. zażywania narkotyków i środków odurzających na terenie szkoły; 

7. rozpowszechniania narkotyków, środków odurzających i alkoholu na terenie 

szkoły; 

8. znęcania się psychicznego i fizycznego nad kolegami, wymuszanie okupu lub 

innych chuligańskich zachowań wobec kolegów; 

9. udowodnienia kradzieży, udowodnienia usiłowania kradzieży lub celowego 

zniszczenia rzeczy stanowiących mienie szkoły lub kolegów; 

10. wulgarnego odnoszenia się do nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły 

lub kolegów; 

11. udowodnienia kradzieży lub zniszczenia dokumentacji szkolnej lub klasowej,  

a w szczególności dzienników lekcyjnych; 

12. znęcania się nad zwierzętami; 

13. uchybienia godności, zniszczenia godła państwowego lub za te same czyny wobec 

symboli narodowych i miejsc pamięci narodowej; 

14. porzucenie szkoły; 

15. uniemożliwiania normalnej pracy szkoły, np. straszenie podłożeniem bomby; 

16. nie płacenie czesnego w uzgodnionym terminie. 

17. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy podmiotem szkolącym                        

a młodocianym, uczeń ma obowiązek w ciągu miesiąca od daty rozwiązania 

umowy dostarczyć nową umowę w celu przygotowania zawodowego. 

W przypadku niedostarczenia umowy ww terminie uczeń zostaje skreślony z listy 

uczniów. 

W każdym z wymienionych przypadków winna zapaść prawomocna uchwała rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego oraz po uprzednim 

zawiadomieniu o powyższej sytuacji – rodziców. 

III. Tryb odwołania od kary: 

1. od kar wymienionych w pkt. 1 uczeń może się odwołać do dyrektora 

szkoły; 

2. w terminie 3 dni za pośrednictwem wychowawcy klasy, a rozstrzygnięcie 

powinno nastąpić w terminie 7 dni, o ile okoliczności nie przemawiają za 

przedłużeniem tego terminu; 

3. uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje rada pedagogiczna; 

4. dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie administracyjne sprawdzające 

czy stawiane zarzuty są zgodne z prawdą, czy skreślenie ucznia będzie 

zgodne z prawem oraz słuszne z wychowawczego punktu widzenia; 

5. postępowanie administracyjne powinno być właściwie udokumentowanie 

(dokumenty oraz protokoły przeprowadzonych dowodów); 

6. dyrektor szkoły na podstawie prawomocnej decyzji rady pedagogicznej 

skreśla ucznia, powiadamiając o tym fakcie właściwego kuratora oświaty. 

IV. Uczeń ma prawo złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej w terminie  

14 dni do kuratora oświaty: 

1. w tym czasie uczeń nadal może chodzić do tej samej szkoły; 
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2. dyrektor szkoły może w (ciągu 7 dni) po ponownym zbadaniu sprawy 

może przychylić się do wniosku o zmianę decyzji (poręczenie nauczyciela, 

wychowawcy, samorządu uczniowskiego). 
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ROZDZIAŁ VIII 

 

Wewnątrzszkolny system oceniania 

 

§ 31 

 

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

klasyfikowania  

i promowania uczniów. 

II. Zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe regulują 

odrębne przepisy. 

§ 32 

 

I. Ocenianiu podlegają: 

1. osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2. zachowanie ucznia. 

II. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności                

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. 

III. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

§ 33 

 

I. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania szkolnego. 

II. Ocenianie szkolne ma na celu: 

1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie; 

2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

III. Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje: 

1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów; 

2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3. ocenianie bieżące oraz ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej  

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej skali; 

4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 
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5. ustalanie warunków uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 

a. warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

uczeń po uzyskaniu informacji od nauczyciela o przewidywanej ocenia  

z danego przedmiotu w terminie do 3 dni, informuje ustnie nauczyciela  

o chęci podwyższenia oceny, termin i tryb podwyższenia przewidywanej 

oceny ustalają wspólnie nauczyciel i uczeń, informując o tym fakcie 

wychowawcę klasy; 

6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

§ 34 

 

I. Nauczyciel ma obowiązek: 

1. poinformować na początku roku szkolnego uczniów o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

2. w ciągu roku szkolnego na bieżąco informować ucznia o uzyskanych przez niego 

efektach pracy; 

3. na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną poinformować ucznia o przewidywanej 

dla niego ocenie niedostatecznej i wpisać ocenę ołówkiem do dziennika; 

4. na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej ustnie 

poinformować ucznia o przewidzianej ocenie klasyfikacyjnej i wpisać tę ocenę      

w ostatniej kratce dziennika przed rubryką przewidzianą na ocenę roczną. 

II. Wychowawca ma obowiązek: 

1. przeprowadzić w I i II półroczu wywiadówki o charakterze informacyjnym; 

2. na początku każdego roku szkolnego poinformować uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie, kryteriach oceniania oraz  

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej; 

3. każdego roku na pierwszym spotkaniu z rodzicami ustnie poinformować rodziców 

(prawnych opiekunów) o zasadach usprawiedliwiania nieobecności uczniów na 

zajęciach edukacyjnych; 

4. na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym rocznym zebraniem rady pedagogicznej 

poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na spotkaniu z rodzicami 

o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu; 

a.  w przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) uczeń 

otrzymuje od wychowawcy kartkę z informacją o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych oraz nieklasyfikowaniu i fakt ten odnotowuje w dzienniku; 

b. obowiązkiem i prawem rodzica jest udział w zebraniu. 

5. na pierwszym spotkaniu w klasie programowo najwyższej zapoznać rodziców  

z zasadami zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
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§ 35 

 

I. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

II. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie 

uzasadnia ustaloną ocenę. 

III. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne ucznia oraz inna dokumentacja dotyczące oceniania ucznia są 

udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły. 

IV. Pisemne testy i sprawdziany przechowuje się w szkole do końca roku szkolnego. 

V. Kontakt nauczycieli z rodzicami może mieć formę: 

1. kontaktu bezpośredniego; 

2. kontaktu pośredniego (rozmowy telefoniczne, Internet, korespondencja listowa). 

VI. Informacje o kontaktach z rodzicami wychowawca lub nauczyciel przedmiotu wpisuje 

w dzienniku na stronie Kontakty wychowawcy z rodzicami. 

 

§ 36 

 

I. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,  

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

 

§ 37 

 

I. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

II. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego. 

III. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. 

IV. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości 

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

V. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, w dokumentacji z przebiegu nauczania, 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

VI. Przez zwolnienie z zajęć należy rozumieć zwolnienie od ćwiczeń, natomiast obecność 

ucznia na lekcji jest obowiązkowa, gdy wymienione zajęcia odbywają się pomiędzy 

innymi zajęciami.  

VII. Za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) lub gdy uczeń jest pełnoletni obecność 

ucznia nie jest konieczna, gdy zajęcia odbywają się na pierwszych lub ostatnich 

lekcjach. 
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§ 38 

 

Klasyfikacja 

 

I. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

II. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie 

zachowania. 

 

§ 39 

 

I. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego 

w miesiącu styczniu. 

II. Klasyfikację roczną (i końcową) uczniów przeprowadza się w miesiącu czerwcu.. 

III. Oceny klasyfikacyjne ustala nauczyciel danego przedmiotu, a ocenę zachowania 

wychowawca klasy. 

 

§ 40 

 

I. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną 

i roczną oceną klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

II. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

§ 41 

 

I. Przygotowanie zawodowe organizuje się według zasad określonych odrębnymi 

przepisami na podstawie umowy między uczniami i pracodawcami. 

II. Sposób odbywania praktycznej nauki zawodu kontroluje dyrektor szkoły,  

wg ustalonego harmonogramu. 

III. Ocenę z praktycznej nauki zawodu wlicza się do średniej ocen klasy na koniec danego 

roku szkolnego. 
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Ocenianie bieżące 

 

§42 

 

I. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: 

1. bieżące określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej 

części programu nauczania; 

a.  przy ocenach bieżących dopuszcza się "plusy" i "minusy"; 

2. klasyfikacyjne śródroczne i roczne, określające ogólny poziom wiadomości ucznia 

przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny) 

a.  stopnie te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen 

bieżących, 

b. aby ustalić ocenę klasyfikacyjną uczeń musi mieć co najmniej trzy oceny 

bieżące w danym okresie (klasyfikacja śródroczna oraz roczna). 

II. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg następującej skali: 

1. stopień celujący - 6 cel. 

2. stopień bardzo dobry - 5 bdb. 

3. stopień dobry - 4 db. 

4. stopień dostateczny - 3 dst. 

5. stopień dopuszczający - 2 dop. 

6. stopień niedostateczny - 1 ndst. 

III. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalane są 

zgodnie z następującymi kryteriami: 

1. celujący: 

a. prezentuje wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania przedmiotu w danej klasie; 

b. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, uczestniczy w realizacji 

różnorodnych projektów przedmiotowych; 

c. proponuje nietypowe rozwiązania zadań teoretycznych lub praktycznych; 

d. potrafi planować, formułować problemy; 

e. osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

zawodach sportowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(okręgowym) albo krajowym; 

2. bardzo dobry: 

a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie; 

b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne; 

c. zdobytą wiedzę stosuje do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; 
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3. dobry: 

a. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte 

w podstawie programowej; 

b. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne; 

4.  dostateczny: 

a. opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawy programowej; 

b. wykonuje poprawnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności; 

5. dopuszczający: 

a. ma duże braki w zakresie wymagań podstawowych; 

b. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności, często z pomocą nauczyciela; 

6. niedostateczny: 

a. nie opanował wymagań koniecznych; 

b. nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności; 

c. wykazuje braki w zakresie wiadomości i umiejętności, które uniemożliwiają 

dalsze kształcenie z danego przedmiotu. 

IV. Roczne oceny klasyfikacyjne z religii lub etyki ustala się w stopniach według skali 

określonej w ust. III. 

V. Roczna ocena klasyfikacyjna z religii lub etyki nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. Ocena z religii lub etyki umieszczona 

na świadectwie szkolnym jest wliczana do średniej ocen.  

 

§ 43 

 

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 
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§ 44 

 

Sprawdzanie osiągnięć uczniów 

 

I. Do form sprawdzania osiągnięć ucznia należą: 

1. obserwacja pracy ucznia i jego aktywności; 

2. kontrola umiejętności praktycznych; 

3. ocena wypowiedzi ustnych; 

4. ocena różnorodnych prac pisemnych. 

II. Zasady przeprowadzania sprawdzianów: 

1. ze wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem wychowania fizycznego, obowiązują 

pisemne prace kontrolne; 

2. liczba prac kontrolnych jest ograniczona do trzech w tygodniu i jednej dziennie; 

3. nauczyciel informuje uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie prac 

kontrolnych, których zakres przekracza trzy ostatnie tematy lekcyjne; 

4. nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału, wymagania  

i informacje o formie sprawdzianu; 

5. ilość prac pisemnych (kartkówek) obejmujących materiał z trzech ostatnich lekcji 

nie jest limitowana, uczeń nie musi być informowany o nich wcześniej; 

6. nauczyciel w ciągu 2 tygodni po przeprowadzeniu sprawdzianu powinien ocenić 

prace, omówić wyniki i dokonać z uczniami poprawy błędów; 

7. zasady poprawiania ocen ze sprawdzianów ustalają nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów; 

8. zasady zaliczania sprawdzianów, na których uczeń był nieobecny, ustalają 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

III. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów):  

1. nauczyciel jest obowiązany uzasadnić ustaloną ocenę oraz przekazać informację    

o osiągnięciach ucznia, wskazać, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak uczeń powinien się uczyć, aby osiągnąć sukces; 

2. sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inne dokumenty dotyczące 

oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom) na bieżąco. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo 

wykonać na własny koszt kserokopię każdej pracy pisemnej lub wykonać jej 

zdjęcie. 
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Zachowanie 

 

§ 45 

 

I. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania winna uwzględniać stopień 

zaangażowania ucznia w realizację celów statutowych szkoły, udzielone nagrody, 

wyróżnienia, kary porządkowe, w szczególności: 

1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3. dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4. dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7. okazywanie szacunku innym osobom. 

II. Przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania wychowawca bierze pod 

uwagę ocenę z zachowania ujętą na zaświadczeniu z ośrodków, w których odbywały 

się kursy oraz ocenę zachowania pracodawców. 

III. Proponowana ocena klasyfikacyjna zachowania powinna być podana do wiadomości 

ucznia na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

 

§ 46 

 

I. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali: 

1. wzorowe; 

2. bardzo dobre; 

3. dobre; 

4. poprawne; 

5. nieodpowiednie; 

6. naganne. 

II. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1. jest uczciwy, sumienny, wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, wywiązuje się  

z podjętych zadań, wnosi własne inicjatywy w życie szkoły; wykazuje się wiedzą 

ogólną i jest bardzo aktywny na lekcjach szkolnych; 

2. ma stuprocentową frekwencję lub niewiele (ok. 10%), wszystkich 

usprawiedliwionych, opuszczonych godzin zajęć, nie spóźnia się na zajęcia; 

3. bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły - współorganizuje lub uczestniczy  

w imprezach szkolnych, akcjach, konkursach, godnie reprezentuje szkołę  

w zawodach sportowych, olimpiadach lub konkursach przedmiotowych i odnosi  

w nich sukcesy, uczestniczy w akcjach charytatywnych; 

4. dba o dobre imię szkoły, jest życzliwy i otwarty na drugiego człowieka, okazuje 

szacunek kolegom i dorosłym; 

5. dba o kulturę języka; 
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6. przeciwstawia się przejawom przemocy i różnym formom uzależnień; 

7. godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

8. nie używa telefonu komórkowego na lekcji. 

III. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, rzetelnie wypełnia powierzone 

zadania; 

2. jest aktywny na lekcjach szkolnych i wykazuje się wiedzą ogólną; 

3. nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności; 

4. sporadycznie spóźnia się na zajęcia; 

5. aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, reprezentuje szkołę w konkursach, 

olimpiadach przedmiotowych, rozgrywkach sportowych oraz imprezach i akcjach 

np. charytatywnych; 

6. dba o dobre imię szkoły, z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników 

szkoły, kolegów i innych ludzi; 

7. dba o kulturę języka; 

8. przeciwstawia się przejawom przemocy i różnym formom uzależnień; 

9. godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

10. nie używa telefonu komórkowego na lekcji. 

IV. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. sumiennie przygotowuje się do zajęć; jest aktywny na lekcjach szkolnych; 

2. w ciągu roku opuścił sporadyczną liczbę godzin lekcyjnych bez 

usprawiedliwienia; 

3. sporadycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,  

4. przejawia zainteresowanie życiem klasy i szkoły, ale rzadko uczestniczy  

w jego tworzeniu; 

5. wykazuje się postawą szacunku wobec przedstawicieli społeczności szkolnej  

i wobec samego siebie; 

6. dba o kulturę języka; 

7. jest koleżeński, chętny do pomocy; 

8. nie używa telefonu komórkowego na lekcji. 

V. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1. bez większych zastrzeżeń wypełnia obowiązki szkolne; 

2. opuścił w ciągu roku niedużą ilość godzin bez usprawiedliwienia; 

3. nie wyróżnia się zaangażowaniem w życie klasy i szkoły; 

4. wykazuje właściwą postawę wobec przedstawicieli społeczności szkolnej;  

5. dba o kulturę języka; 

6. w przypadku łamania postanowień statutu szkoły zmienia pozytywnie zachowanie 

w wyniku podejmowanych działań wychowawczych; 

7. nie używa telefonu komórkowego na lekcji. 

VI. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1. lekceważy obowiązki szkolne; 

2. opuścił w ciągu roku znaczną ilość godzin zajęć bez usprawiedliwienia; 

3. nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, wykazuje nieodpowiedni stosunek do 

działań podejmowanych na terenie szkoły; 
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4. wykazuje niewłaściwą postawę wobec przedstawicieli społeczności szkolnej, pod 

jego adresem zgłaszane są uwagi ze strony nauczycieli, uczniów, pracowników 

szkoły; 

5. dopuścił się któregoś z przypadku: 

a. zniszczenia mienia szkoły, 

b. palenia papierosów, spożywania lub posiadania na terenie szkoły bądź w czasie 

wycieczki szkolnej – alkoholu lub innych używek; 

c. przemocy wobec ucznia lub innej osoby; 

6. używa wulgarnych lub obraźliwych słów; 

7. swoim postępowaniem narusza dobre imię szkoły, a podejmowane działania 

wychowawcze nie zawsze przynoszą poprawę jego zachowania; 

8.  używa telefonu komórkowego na lekcji. 

VII. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1. jawnie lekceważy obowiązki szkolne; 

2. notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia; 

3. nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, wykazuje negatywny stosunek do działań 

podejmowanych na terenie szkoły; 

4. wykazuje naganną postawę wobec przedstawicieli społeczności szkolnej, pod jego 

adresem zgłaszana jest duża ilość uwag ze strony nauczycieli, uczniów, 

pracowników szkoły; 

5. dopuścił się kilku z przypadków: 

a. zniszczenia mienia szkoły, 

b. palenia papierosów, spożywania lub posiadania na terenie szkoły bądź w czasie 

wycieczki szkolnej- alkohol lub innych używek; 

c. przemocy wobec innego ucznia lub osoby; 

6. używa wulgarnych lub obraźliwych słów; 

7.  swoim postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów, narusza dobre imię 

szkoły, 

8.  podejmowane działania wychowawcze nie przynoszą pozytywnych skutków; 

9. często korzysta z telefonu komórkowego na lekcji. 

 

§ 47 

 

Uwzględniając konieczność zmniejszania absencji uczniów w zajęciach obowiązkowych,  

w tym absencji nieusprawiedliwionej, ustala się: 

1. nieobecności w zajęciach powinny być przez ucznia bądź jego rodziców lub 

opiekunów prawnych usprawiedliwiane na bieżąco, nie później niż w ciągu 3 dni,  

z wyjątkiem ostatniego miesiąca nauki w tym terminie rodzic (opiekun prawny) 

zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia wychowawcy klasy  

o przyczynach absencji i ewentualnym usprawiedliwieniu nieobecności ucznia do 

klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej; 

2. nieobecności uczniów mogą być usprawiedliwiane zaświadczeniem lekarskim, 

poświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych). 
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Egzaminy klasyfikacyjne 

 

§ 48 

 

I. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowy czasu 

(50%) przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

II. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej 

nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli nie przekroczy 50% 

nieobecności na zajęciach lekcyjnych z danego przedmiotu. 

III. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego lub na wniosek jego rodziców (prawnych 

opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, jeżeli 

uczeń spełnia punkt II §48. 

IV. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny program lub tok nauki. 

V. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się ponadto uczniowi w przypadku zmiany typu 

szkoły lub zawodu, jeżeli występują różnice programowe z poszczególnych 

przedmiotów bądź uczeń kontynuuje naukę języka obcego we własnym zakresie. 

VI. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia nauczyciel z uczniem. 

VII. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 

VIII. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności 

innego nauczyciela. 

IX. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, a w przypadku wychowania fizycznego, 

informatyki, ma również formę ćwiczeń praktycznych. Zestawy pytań (ćwiczeń) 

przygotowuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza dyrektor. 

X. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1. skład komisji; 

2. termin egzaminu; 

3. zakres egzaminu; 

4. pytania egzaminacyjne; 

5. wyniki egzaminu; 

6. zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; 

7. ocenę ustalona przez komisję. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zestawy pytań (ćwiczeń) na część 

pisemną i ustną. 

XI. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia: 

a. rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do zwięzłej informacji o ustnych 

odpowiedziach ucznia oraz wglądu do prac pisemnych w obecności dyrektora 

szkoły. 
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XII. Jeżeli uczeń nieklasyfikowany nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na egzamin 

klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. II, III i V i nie usprawiedliwi swojej absencji, 

zostaje niepromowany. 

XIII. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

XIV. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

XV. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 
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Wnoszenie zastrzeżeń  

 

§ 49 

 

I. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 

do 2 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

II. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania tajnego zwykłą większością 

głosów;  

a. w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

III. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. II pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

IV. W skład komisji wchodzą: 

1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze jako przewodniczący komisji; 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących 

takie same zajęcia edukacyjne; 

2.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze jako przewodniczący komisji; 

b. wychowawca klasy; 

c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie. 

V. Nauczyciel, o którym mowa w ust. IV pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału       

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

VI. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 
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VII. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. skład komisji; 

b. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. II pkt. 1; 

c. zadania (pytania) sprawdzające; 

d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. skład komisji; 

b. termin posiedzenia komisji; 

c. wynik głosowania; 

d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

VIII. Do protokołu, o którym mowa w ust. VII pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia  

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

IX. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. II pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                 

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

X. Przepisy ust. I-IX stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin 

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

Egzaminy poprawkowe 

 

§ 50 

 

I. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.  

II. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu 

z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

III. Zestawy pytań, ćwiczeń przygotowuje nauczyciel egzaminujący a zatwierdza dyrektor 

szkoły: 

1  winny one spełniać wymagania edukacyjne na ocenę "dopuszczającą". 

IV. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek ucznia lub rodziców 

(prawnych opiekunów), złożony do dyrektora szkoły nie później niż trzy dni przed 

rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

V. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, a egzamin przeprowadza się  

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

VI. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca 

września. 

VII. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

VIII. W skład komisji wchodzą: 
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1. dyrektor lub nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze stanowisko jako 

przewodniczący komisji; 

2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; 

3. nauczyciel - jako członek komisji. 

IX. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 

 w pracy komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wówczas 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. 

X. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1. skład komisji; 

2. termin egzaminu; 

3. pytania egzaminacyjne; 

4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

XI. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę. Ocena z egzaminu poprawkowego ustalona przez komisję i zatwierdzona przez 

dyrektora jest ostateczna. 

 

Promocja 

 

§ 51 

 

I. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

II. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli 

uzyska w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz przedmiotów zawodowych co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą oceną zachowania. 

III. Do średniej ocen ucznia wlicza się ocenę klasyfikacyjną z religii lub etyki. 

IV. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

ocenę klasyfikacyjną. 

V. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. I, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę na podstawie decyzji dyrektora szkoły. 
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§ 52 

 

I. 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, 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

II. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

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

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

III. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi  

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

IV. Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo najwyższej, 

a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

 

Wychowanie do życia w rodzinie 

 

§ 53 

 

I. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie realizuje się w wymiarze określonym przez 

Ministra Edukacji Narodowej. 

II. Uczniowie pełnoletni, decyzję o uczęszczaniu na te zajęcia podejmują samodzielnie, 

natomiast o udziale uczniów niepełnoletnich decydują rodzice (prawni opiekunowie) 

w formie pisemnej. Po złożeniu deklaracji zajęcia organizowane przez szkołę stają się 

obowiązkowe. 
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ROZDZIAŁ IX 

 

Zasady przyjmowania uczniów 

 

§ 54 

 

I. Do szkoły przyjmowani są absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej. 

II. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły; 

2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

III. Uczeń 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. 
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ROZDZIAŁ X 

 

Likwidacja Szkoły 

 

§ 55 

 

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 rodziców uczniów; 

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 

 

§ 56 

 

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 

 

§ 57 

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty 

 z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach jej urzędowania. 

 

§ 58 

 

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 2021 r. 
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