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Dział I 

Informacje ogólne dotyczące szkoły 

 

§ 1. 1. Nazwa szkoły: III Liceum Ogólnokształcące w Dęblinie. 

2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej 

w Dęblinie posiadającego odrębny statut.  

3. Szkoła ma swoją siedzibę przy ul. Wiślanej 3b, 08-530 Dęblin. 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Rycki z siedzibą w Rykach przy ulicy 

Wyczółkowskiego 10 a. 

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) szkole - rozumie się przez to  III Liceum Ogólnokształcące w Dęblinie; 

2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta 

Nauczyciela; 

3) ustawie o systemie oświaty - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. 2019, poz. 1481 z późniejszymi zmianami);  

4) ustawie o prawie oświatowym – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. 

– Prawo oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148 z późniejszymi zmianami); 

5) dyrektorze szkoły - rozumie się przez to dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 

w Dęblinie im. Marii Dąbrowskiej; 

6) nauczycielu - rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego zatrudnionego w szkole; 

7) rodzicach - rozumie się przez to rodziców i prawnych opiekunów uczniów szkoły; 

8) organie prowadzącym szkołę – rozumie się przez to Powiat Rycki; 

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – rozumie się przez to Lubelskiego 

Kuratora Oświaty w Lublinie.  

§ 3. Informacje ogólne o szkole zawiera § 3 ust. 1 pkt 2 statutu Zespołu Szkół Zawodowych 

nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie   
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DZIAŁ II 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie 

o prawie oświatowym oraz przepisach wydanych na ich podstawie z uwzględnieniem 

programu wychowawczo-profilaktycznego, dbając w szczególności o: 

1) zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno -emocjonalnego 

i fizycznego zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, 

w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej 

i wyznaniowej, respektując zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także 

zobowiązania wynikające z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, 

Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka; 

2) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły, dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia 

lub wykonywania wybranego zawodu oraz kształtowanie nawyku edukacji przez całe 

życie; 

3) przygotowanie młodzieży do życia w świecie ludzi dojrzałych, kształcenie 

umiejętności współżycia społecznego, podejmowania decyzji i pełnienia różnych ról 

w ciągle zmieniającym się świecie; 

4) kształtowanie i utrwalanie w świadomości młodzieży pozytywnego stosunku 

do obowiązków i szacunku do pracy; 

5) kształtowanie w uczniach poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata; 

6) umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, 

społecznych, artystycznych i sportowych; 

7) zapewnienie wszystkim uczniom opieki pedagogicznej, psychologicznej i zdrowotnej 

oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole i poza nią w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę; 

8) zdobywanie i poszerzanie przez uczniów wiedzy na temat szkodliwości środków 

odurzających oraz ukazywanie prawnych, moralnych i zdrowotnych skutków ich 

używania; 

9)  kształtowanie zdrowego stylu życia uczniów; 

10) zapobieganie zachowaniom agresywnym uczniów; 

11) kształtowanie podstawowych umiejętności związanych z funkcjonowaniem człowieka 

w warunkach gospodarki rynkowej przez wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę 

zawodową, teoretyczną i praktyczną; 
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12) przygotowanie uczniów do efektywnego konkurowania na krajowym i europejskim 

rynku pracy; 

13) wyrobienie w uczniach cech pożądanych na rynku pracy, takich jak np. 

odpowiedzialność, pracowitość, sumienność, poczucie własnej wartości, kreatywność, 

asertywność; 

14) kształtowanie umiejętności organizowania pracy i współdziałania z innymi; 

15) wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy; 

16) rozwijanie otwartości na nową wiedzę. 

2. Cele i zadania szkoły realizowane są przez: 

1) dyrektora szkoły; 

2) radę pedagogiczną; 

3) samorząd uczniowski; 

4) radę rodziców. 

3. Cele i zadania szkoły realizowane są w ramach: 

1) zajęć edukacyjnych; 

2) zajęć wychowawczych; 

3) zajęć dodatkowych, wynikających z potrzeb rozwojowych ucznia; 

4) partnerskich relacji uczeń – nauczyciel. 

4. Cele i zadania szkoły realizowane są zgodnie z: 

1) ramowymi planami nauczania oraz zestawem programów nauczania; 

2) zasadami wewnątrzszkolnego oceniania; 

3) programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły. 

 

Dział III 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 5. Informacje o organach szkoły i ich kompetencjach zawiera dział II  statutu Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.  
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Dział IV 

Organizacja pracy szkoły 

 

Rozdział 1 

Organizacja nauczania i wychowania 

 

§ 6. 1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1)  plan pracy szkoły; 

2)  arkusz organizacji szkoły zatwierdzony przez organ prowadzący; 

3)  tygodniowy rozkład zajęć. 

2. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając wymiar 

wychowawczy, obejmuje całość działań szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2)  program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowane przez wszystkich 

nauczycieli. 

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw 

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

szkolnego. 

§ 7. 1.  W ramach planu zajęć szkolnych organizuje się naukę religii i etyki. 

2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach religii lub etyki jest życzenie wyrażone przez 

rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia. 

3.  Życzenie, o którym mowa w ust. 2 jest wyrażane w formie oświadczenia, które nie musi 

być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać odwołane w każdym 

czasie. 

4. Zasady organizacji zajęć religii i etyki w szkole określają odrębne przepisy. 

§ 8. 1. Szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

2. Udział w zajęciach  wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,  jeśli rodzic ucznia 

lub pełnoletni uczeń nie wyrazi na to zgody. 

4. Brak zgody, o której mowa w ust. 3 jest wyrażany w formie pisemnego oświadczenia. 

5. Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie  w szkole określają odrębne 

przepisy. 
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Rozdział 2 

Organizacja oddziałów 

§ 9. 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

2. W oddziałach organizowane są zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, 

stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

3. Podstawową formą pracy jest system klasowo - lekcyjny. Godzina lekcyjna trwa 45 minut 

z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym 

rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3. 

 

 

Rozdział 3 

Organizacja pracowni szkolnych 

 

§ 10. 1. Szkoła posiada pracownie komputerowe. 

2. Szczegółową organizację pracowni określa regulamin. 

3. Uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej tylko pod nadzorem nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

4. Pracownią administruje opiekun pracowni i za zgodą dyrektora szkoły: 

1) kontroluje uprawnienia poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników; 

2) nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie sieci komputerowej; 

3) instaluje i reinstaluje legalne oprogramowanie; 

4) zapewnia właściwą organizację stanowisk pracowni; 

5) umożliwia ochronę wytworów intelektualnych poszczególnych użytkowników; 

6) współdecyduje o kierunku rozwoju pracowni komputerowej. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia: 

1) w pełni odpowiada za pracownię w czasie prowadzenia tych zajęć; 

2) dba o prawidłowe funkcjonowanie zestawów komputerowych; 

3) zgłasza opiekunowi pracowni wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania pracowni; 

4) nadzoruje przestrzeganie przez uczniów regulaminu pracowni, przepisów BHP, praw 

autorskich oraz racjonalne i właściwe wykorzystywanie zasobów sieciowych. 

§ 11. 1. Szkoła posiada pracownię językową. 

2. Szczegółową organizację pracowni określa regulamin. 

3. Pracownią opiekuje się nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, do zadań którego 

należy w szczególności: 

1) opieka nad przebywającymi w niej uczniami; 



9 
 

2) troska, by każdy uczeń utrzymywał ład i porządek w przypisanym mu stałym miejscu 

pracy; 

3) zarządzanie zasobami sprzętowymi i programowymi;  

4) troska o przestrzeganie zasad BHP. 

4. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania zasad BHP; 

2) sprawdzenia swojego stanowiska pracy i zgłoszenie zauważonych usterek 

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 

3) utrzymywania ładu i porządku na swoim stanowisku pracy; 

4) przestrzegania zaleceń nauczyciela w kwestii obsługi sprzętu; 

5) przestrzegania zakazu spożywania w pracowni posiłków i napojów. 

 

 § 12. 1. Szkoła posiada siłownię. 

2. Szczegółową organizację siłowni określa regulamin. 

3. Siłownia szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do realizacji zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć szkolnego koła sportowego i innych zajęć sportowych. 

4. Przebywanie uczniów w siłowni szkolnej dozwolone jest tylko pod opieką nauczyciela, 

do którego zadań należy w szczególności: 

1) nadzór nad przemieszczaniem i przygotowywaniem urządzeń do ćwiczeń; 

2) kontrola, czy urządzenia oraz sprzęt wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem; 

3) troska o przestrzeganie zasad BHP. 

5. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania zasad BHP; 

2) zgłaszanie zauważonych uszkodzeń sprzętu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 

3) przestrzegania poleceń nauczyciela dotyczących szczególnie porządku, dyscypliny 

i organizacji zajęć; 

4) przestrzegania zaleceń nauczyciela w kwestii obsługi sprzętu; 

5) niezwłocznego zgłaszania kontuzji i wypadków nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 

6) posiadania odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 

 

Rozdział 5 

Organizacja biblioteki szkolnej 

 

§ 13. 1. W szkole działa biblioteka, która jest dydaktycznym centrum informacyjnym oraz 

szkolnym ośrodkiem samokształceniowym. 

2. Szczegółową organizację biblioteki określa regulamin. 
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3. Biblioteka posiada księgozbiór opisany w katalogach. Gromadzi następujące materiały: 

1) lektury podstawowe i uzupełniające z języka polskiego; 

2) literaturę popularnonaukową; 

3) beletrystykę pozalekturową; 

4) wydawnictwa albumowe; 

5) wydawnictwa związane z regionem; 

6) prasę dla uczniów i nauczycieli; 

7) wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, wychowania i dydaktyki; 

8) inne wydawnictwa potrzebne do realizacji zajęć dydaktycznych; 

9) wydawnictwa multimedialne i informacyjne. 

4. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest nieodpłatne. Można z nich korzystać na miejscu lub 

wypożyczyć.  

5. Czas udostępniania zbiorów jest dostosowany do rozkładu zajęć szkolnych we wszystkie 

dni nauki szkolnej, co umożliwia maksymalne wykorzystanie zbiorów biblioteki przez 

wszystkich użytkowników. 

§ 14. 1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: 

1)  uczniowie oraz ich rodzice; 

2)  nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni;  

3) emeryci i renciści szkoły. 

2. Zbiory biblioteki udostępniane są na podstawie karty czytelniczej. Rodzice wypożyczają 

na podstawie karty czytelniczej swojego dziecka za okazaniem dowodu osobistego.  

3. Biblioteka udostępnia rodzicom uczniów literaturę oraz inne materiały z zakresu 

wychowania w rodzinie i przezwyciężania kłopotów wychowawczych. 

4. Czytelnik może jednocześnie maksymalnie wypożyczyć dwie książki. w uzasadnionych 

przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń. 

5. Czytelnik, który zniszczy lub zgubi materiały określone w § 13 ust. 3 zobowiązany jest 

do odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez bibliotekarza pozycji.   

§ 15. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel-  bibliotekarz, do zadań którego, należy 

w szczególności: 

1) udostępnianie księgozbioru podręcznego w czytelni, wypożyczanie książek do domu, 

udostępnianie zbiorów nauczycielom do prowadzenia zajęć; 

2) organizowanie i promowanie działań podnoszących wrażliwość kulturową i społeczną 

poprzez: 

a) gromadzenie i udostępnianie dokumentów dotyczących życia kulturalnego 

i społecznego (biblioteczka regionalna), 

b) organizowanie w środowisku lokalnym akcji związanych z promocją czytelnictwa, 
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c) dbałość o kulturę języka, 

d) informowanie o działalności biblioteki szkolnej poprzez stronę internetową szkoły, 

e) wspomaganie doskonalenia nauczycieli; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, wyrabianie 

i pogłębianie u nich nawyku czytania i uczenia się poprzez: 

a) rozpoznawanie preferencji czytelniczych uczniów w indywidualnych rozmowach 

w celu dostosowania księgozbioru do zainteresowań uczniów, 

b) prezentację nowości książkowych na stronie internetowej szkoły, 

c) organizację różnorodnych form popularyzacji czytelnictwa (np. spotkania 

autorskie), 

d) organizowanie wystaw tematycznych i indywidualnych prac uczniów, 

e) udział młodzieży w akcjach promujących czytelnictwo; 

4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł poprzez: 

a) zapoznanie uczniów ze strukturą i zbiorami biblioteki, 

b) wyrabianie podczas zajęć bibliotecznych  umiejętności samodzielnego korzystania 

przez uczniów z różnych źródeł informacji, 

c) pomoc uczniom w zakresie korzystania z katalogów, 

d) udzielanie porad bibliograficznych i czytelniczych, 

e) wzbogacanie zbiorów o pozycje popularnonaukowe. 

§ 16. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 

a) wypożyczania książek i czasopism, 

b) udostępniania zbiorów bibliotecznych w czytelni, 

c) wspomagania przygotowań do konkursów i olimpiad, 

d) zaopatrywania w podręczniki szkolne; 

2) nauczycielami w zakresie: 

a) wypożyczania książek i czasopism, 

b) udostępniania zbiorów bibliotecznych w czytelni, 

c) udostępniania pomieszczenia biblioteki do prowadzenia różnorodnych zajęć 

edukacyjnych, 

d) wspomagania realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych  w szczególności 

poprzez gromadzenie literatury o tematyce psychologicznej, pedagogicznej 

i wychowawczej, 

e) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 

3) rodzicami uczniów w zakresie: 
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a) pomocy w doborze literatury, 

b) udostępniania materiałów z zakresu wychowania i przezwyciężania kłopotów 

wychowawczych; 

4) innymi bibliotekami w zakresie: 

a) udostępniania zbiorów, 

b) udostępnianie uczniom informacji o działaniach kulturalnych na rzecz lokalnej 

społeczności, 

c)  wymiany wiedzy i doświadczeń. 

Rozdział 6 

Organizacja wolontariatu w szkole 

 

§ 17. 1. Działalność o charakterze wolontariackim w szkole realizowana jest w ramach zadań 

samorządu uczniowskiego.  

2. Głównym celem tej działalności jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych 

i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz wymagających 

pomocy. 

3. Adresatami działań są potrzebujący pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, 

w środowisku lokalnym oraz zgłaszani w ogólnopolskich akcjach charytatywnych. 

4. Działalność wolontariacka realizowana jest poprzez: 

1) zbiórki darów rzeczowych i pieniężnych; 

2) udział w akcjach charytatywnych; 

3) pomoc chorym; 

4) wspieranie schroniska dla zwierząt; 

5) popularyzację idei wolontariatu w lokalnym środowisku. 

 

 

Rozdział 7 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa  

§ 18. 1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów. 

2. Celem wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do: 

1) trafnego  wyboru zawodu oraz kierunku dalszego kształcenia; 

2) radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z bezrobociem, adaptacją 

do nowych warunków pracy lub koniecznością przekwalifikowania się. 

3. Doradztwo zawodowe uczniów realizowane jest  m.in. w formie: 

3) zajęć z wychowawcą w ramach godziny z wychowawcą; 



13 
 

4) spotkań młodzieży z pracownikami urzędu pracy oraz przedstawicielami wyższych 

uczelni; 

5) indywidualnych bądź grupowych spotkań z pedagogiem, psychologiem, doradcą 

zawodowym. 

4. Dyrektor szkoły powołuje koordynatora ds. doradztwa zawodowego, do zadań którego 

należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie kształcenia i planowania 

kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji na temat możliwości 

edukacyjnych i zawodowych; 

3) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej w szkole; 

4) wspieranie wychowawców w realizacji zajęć związanych z wyborem kierunku 

dalszego kształcenia, planowaniem kariery zawodowej oraz wejściem na rynek pracy; 

5) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego; 

6) monitorowanie losów absolwentów. 

 

 

Rozdział 8 

Współdziałanie szkoły z poradniami i innymi instytucjami 

 

§ 19. 1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, urzędem pracy oraz 

z policją w zakresie świadczenia poradnictwa i specjalistycznej pomocy uczniom, rodzicom 

i nauczycielom. 

2. Koordynatorem współpracy, o której mowa w ust. 1 jest pedagog szkolny. 

3. Współdziałanie szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną ma m.in. następujące 

formy:  

1) kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania specjalistyczne;  

2) kierowanie uczniów sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych 

uzależnieniami, uzależnionych lub wymagających wsparcia w zakresie 

funkcjonowania w społeczeństwie;  

3) organizowanie szkoleń dla rady pedagogicznej prowadzonych przez pracowników 

poradni;  

4) uczestniczenie nauczycieli w spotkaniach organizowanych w poradni;  

5) indywidualne konsultacje rodziców i nauczycieli z pracownikami poradni w sprawach 

dotyczących uczniów. 
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4. Współdziałanie szkoły z urzędem pracy polega m.in. na organizowaniu warsztatów dla 

uczniów klas maturalnych w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy. 

5. Współpraca z policją polega m.in. na organizowaniu spotkań z uczniami o charakterze 

informacyjno – prewencyjnym.  

 

 

 

Rozdział 8 

Organizacja i formy współpracy z rodzicami 

 

§ 20. 1. Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, 

profilaktyki i opieki. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się ze statutem i innymi dokumentami tworzącymi prawo 

wewnątrzszkolne; 

2) udziału w tworzeniu programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły; 

3) zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania z poszczególnych 

przedmiotów oraz kryteriami ustalania oceny zachowania; 

4) informacji o przewidywanych dla uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych; 

5) informacji o bieżących postępach uczniów w nauce oraz frekwencji 

na obowiązkowych zajęciach szkolnych; 

6) zapoznania się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych 

i zewnętrznych; 

7) uzyskiwania rzetelnej informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swoich dzieci; 

8) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii 

na temat pracy szkoły; 

9) występowania z umotywowanymi wnioskami o zmianę nauczyciela i wychowawcy 

w danej klasie; 

10) członkostwa w komisji konkursowej na dyrektora szkoły. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) wyrabiania w dzieciach nawyku systematycznego uczenia się; 

2) obserwowania postępów dzieci w nauce; 

3) uczestniczenia w ustalonych w szkole formach kontaktu 

z nauczycielem  wychowawcą; 
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4) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji związanych z edukacją dzieci; 

5) reagowania na wszelkie przejawy naruszania dyscypliny szkolnej przez dzieci; 

6) pokrywania szkód wyrządzonych umyślnie przez dzieci na terenie szkoły lub 

w jej otoczeniu. 

4. Ustala się następujące formy współpracy z rodzicami: 

1) spotkania z dyrektorem szkoły; 

2) spotkania wychowawców z rodzicami w formie zebrań, w tym uczestnictwo 

w prelekcjach prowadzonych przez specjalistów dotyczących profilaktyki zagrożeń; 

3) indywidualne rozmowy z wychowawcą i w miarę potrzeb z pedagogiem szkolnym 

oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów; 

4) uczestnictwo rodziców w uroczystościach szkolnych; 

5) uczestnictwo przedstawicieli rodziców w posiedzeniach rady pedagogicznej; 

6) sprawowanie przez rodziców funkcji opiekunów podczas wycieczek i imprez 

szkolnych; 

7) udział rodziców w promocji szkoły w środowisku lokalnym, wsparcie finansowe 

i materialne, w tym pozyskiwanie sponsorów. 

 

 

Dział V 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

Rozdział 1 

Nauczyciele 

 

§ 21. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

§  22. 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Wicedyrektor szkoły bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły w realizacji swoich zadań 

i ściśle z nim współpracuje. 

3. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności: 

1) planowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz nadzorowanie 

realizacji przyjętych planów; 

2) przygotowanie projektów dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły; 

3) wykonywanie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym; 

4) organizowanie i nadzorowanie pracy zespołów przedmiotowych; 
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5) decydowanie o bieżących sprawach dotyczących problematyki  

wychowawczo - opiekuńczej i dydaktycznej; 

6) współpraca z rodzicami uczniów w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień 

oraz radą rodziców; 

7) nadzorowanie działalności samorządu uczniowskiego, 

8) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dęblinie.  

§ 23. 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej uczniów. 

2.  Do zadań i obowiązków nauczycieli w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej 

i opiekuńczej należy: 

1) systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych oraz ich realizowanie zgodnie z tygodniowym planem zajęć 

i zasadami współczesnej dydaktyki; 

2) prawidłowe planowanie pracy zgodnie z podstawą programową, standardami 

wymagań egzaminacyjnych oraz programem nauczania; 

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

4) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka; 

5) kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 

i światopoglądów; 

6) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie uczniów;  

7) doskonalenie umiejętności dydaktyczno – wychowawczych i podnoszenie poziomu 

wiedzy merytorycznej; 

8) troska o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych 

oraz w czasie przerw międzylekcyjnych, wycieczek i imprez. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 2 realizowane są poprzez: 

1) przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach; 

2) wnioskowanie o pomoc psychologiczno- pedagogiczną i opiekę zdrowotną dla 

uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują; 

3) informowanie uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania; 
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4) udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o postępach oraz zachowaniu ucznia 

zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania; 

5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych po rozpoznaniu 

indywidualnych potrzeb uczniów; 

6) uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez 

szkołę i instytucje wspomagające szkołę; 

7) prowadzenie prawidłowej dokumentacji pracy pedagogicznej, wychowawczej 

i opiekuńczej określonej w odrębnych przepisach; 

8) aktywne uczestniczenie w pracach zespołów nauczycielskich; 

9) przestrzeganie zasad wewnątrzszkolnego oceniania; 

10) wzbogacanie warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej;  

11) reagowanie zgodnie z procedurami w razie zaistnienia sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu uczniów; 

12) pełnienie dyżurów  zgodnie z opracowanym planem dyżurów nauczycieli. 

4. Nauczyciel ma prawo do: 

1) poszanowania swojej godności; 

2) decydowania w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręcznika 

i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu; 

3) wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów 

nauczania i szkolnym zestawie podręczników, powyższa zmiana nie może nastąpić 

w trakcie cyklu kształcenia; 

4) decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów w nauce swoich 

uczniów; 

5) wyrażania opinii o zachowaniu uczniów; 

6) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów. 

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem za: 

1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie stosownie 

do realizowanego programu i warunków, w jakich działa; 

2) stan warsztatu pracy, sprzętu, urządzeń oraz środków dydaktycznych przydzielonych 

do jego dyspozycji; 

3) bezpieczeństwo uczniów na zajęciach szkolnych, w czasie dyżurów międzylekcyjnych 

i zajęć pozaszkolnych. 

6. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

§ 24. 1. Opiekę nad uczniami danej klasy sprawuje wychowawca, którego powołuje dyrektor 

szkoły. 
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2. Dyrektor może odwołać wychowawcę na wniosek uczniów, rodziców lub wychowawcy 

po dokładnym przeanalizowaniu argumentów przedstawionych przez każdą ze stron. 

3. Do zadań wychowawcy należy: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz  

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) poznanie osobowości ucznia, jego potrzeb psychicznych, warunków rodzinnych 

i materialnych; 

3) obejmowanie szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

rodzinnej i bytowej;  

4) analizowanie przyczyn trudności i niepowodzeń uczniów oraz podejmowanie działań 

profilaktycznych przeciwdziałających temu zjawisku; 

5) integrowanie zespołu klasowego poprzez stwarzanie atmosfery życzliwości 

i zgodnego współdziałania wszystkich uczniów oraz rozwiązywanie bieżących 

problemów wychowawczych; 

6) zapewnianie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań 

stawianych przez szkołę oraz osiągnięć uczniów, zgodnie z zasadami 

wewnątrzszkolnego oceniania; 

7) podejmowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki uzależnień 

i zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa;  

8) współpraca z rodzicami. 

4. Sposoby i formy realizacji zadań wychowawcy:  

1) organizowanie dla uczniów pomocy koleżeńskiej i dodatkowych zajęć wyrównujących 

wiedzę;  

2) współpraca z nauczycielami uczącymi w klasie;  

3) realizowanie zajęć z zakresu technik uczenia się;  

4) motywowanie uczniów do aktywnego, twórczego i systematycznego uczestnictwa 

w zajęciach lekcyjnych;  

5) rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką 

szkolną i innymi instytucjami o charakterze opiekuńczo-wychowawczym;  

6) organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji działających na rzecz prawa, 

porządku publicznego, pomocy społecznej i profilaktyki uzależnień; 

7) diagnozowanie potrzeb wychowanków na podstawie ankiet i obserwacji; 

8) opracowywanie planów i sprawozdań z przebiegu pomocy  

psychologiczno - pedagogicznej, nadzór nad jej realizacją; 

9) rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych oraz stwarzanie atmosfery 

życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich uczniów;  
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10) organizowanie zebrań klasowych i konsultacji indywidualnych z rodzicami, kontakty 

telefoniczne i poprzez dziennik elektroniczny, upowszechnianie ważnych informacji 

na stronie internetowej szkoły; 

11) współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb, trudności i zainteresowań uczniów; 

12) inspirowanie i pomoc w organizowaniu uroczystości i imprez na rzecz szkoły 

i środowiska; 

13) organizowanie pracy wychowawczej w czasie pozalekcyjnym – dyskotek, wycieczek, 

biwaków, wyjazdów do kina i teatru; 

14) opracowywanie i realizacja programu zajęć wychowawczych z uwzględnieniem 

programu wychowawczo - profilaktycznego; 

15) prowadzenie dokumentacji wychowawcy;  

16) występowanie z prośbą o pomoc finansową do Rady Rodziców;  

17) występowanie o pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych uczniów 

do lokalnych instytucji wspierających rodzinę;  

18) angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły. 

5. Wychowawca ma prawo do: 

1) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie 

działań wychowawczych na rok szkolny i dłuższe okresy; 

2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy 

wychowawczej od dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę; 

3) ustalenia oceny zachowania swoich wychowanków; 

4) wnioskowania do specjalistycznych poradni i innych instytucji o rozwiązanie 

problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków; 

5) wnioskowania do dyrektora szkoły o udzielenie kary uczniowi w przypadku łamania 

prawa wewnątrzszkolnego; 

6) wnioskowania do dyrektora szkoły o przyznanie uczniom wyróżnienia. 

§ 25. W szkole zatrudnia się pedagoga, do zadań którego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, 

w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów; 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; 
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3) podejmowanie w stosunku do uczniów (z udziałem rodziców) działań 

wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły;  

4) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zgodnie z programem 

wychowawczo - profilaktycznym; 

5) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów 

i rodziców w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia i zawodu; 

6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

7) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

8) doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach 

doskonalenia i samokształcenia; 

9) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 

 

 

Rozdział 2 

Zespoły nauczycielskie 

 

§ 26. 1. W szkole tworzy się następujące zespoły nauczycielskie: 

1) klasowe; 

2) wychowawców; 

3) przedmiotowy - ogólnokształcący, 

4) zadaniowy - do spraw ewaluacji wewnętrznej, prawa wewnątrzszkolnego oraz 

projektów w obszarze edukacji. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek 

zespołu z zastrzeżeniem ust. 3 

3. Pracą zespołu klasowego kieruje wychowawca. Realizację zadań, o których mowa w § 27 

ust. 2. pkt 7 i 8 koordynuje pedagog szkolny. 

4. Poszczególne zespoły ustalają harmonogram, zakres i sposób realizacji zadań, a efekty 

ich prac przedstawiane są na posiedzeniach rady pedagogicznej. 

§ 27. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy. 

2. Do podstawowych zadań nauczycielskiego zespołu klasowego należy: 

1) wybór zestawu programów nauczania dla danego oddziału z uwzględnieniem 

możliwości rozwoju uczniów; 

2) podejmowanie działań na rzecz korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia 

zawodowego; 
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3) zapoznawanie się z trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi uczniów 

oraz ich zespołowe rozwiązywanie; 

4) ustalanie i realizacja doraźnych działań wychowawczych w odniesieniu do zespołu 

klasowego oraz pojedynczych uczniów; 

5) analizowanie wyników osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

6) wyrażanie opinii w sprawie oceny zachowania uczniów; 

7) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych: 

a) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 

b) określenie zalecanych form, sposobów oraz okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i możliwości edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, 

a w przypadku ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej – także z uwzględnieniem zaleceń tam zawartych, 

c) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego i sposobu 

ich realizacji; 

8) ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, 

w tym efektywności realizowanych zajęć. 

§ 28. 1. Nauczyciele, którym powierzono funkcje wychowawcy oraz pedagog szkolny tworzą 

zespół wychowawców. 

2. Do podstawowych zadań zespołu wychowawczego należy: 

1) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

2) ustalanie tematyki godzin wychowawczych dla poszczególnych poziomów klas; 

3) dokonywanie ewaluacji i diagnozowanie sytuacji wychowawczej poszczególnych  

klas; 

4) doskonalenie i ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego; 

5) kształtowanie prawidłowych postaw uczniów oraz podejmowanie działań 

ich dyscyplinujących; 

6) wnioskowanie do dyrektora szkoły o udzielanie kary uczniom naruszającym prawo 

wewnątrzszkolne; 

7) wnioskowanie do dyrektora szkoły o przyznanie wyróżnienia uczniom. 

§ 29. 1. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących tworzą samokształceniowy zespół 

przedmiotowy. 
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2. Zadania zespołu przedmiotowego w szczególności obejmują: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

a także uzgadniania decyzji w sprawie wyborów programów nauczania; 

2) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu 

wyposażenia; 

5) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania, a także kierunków modernizacji 

i unowocześniania bazy dydaktyczno – szkoleniowej; 

6) współdziałanie w zakresie przeprowadzania badań ewaluacji wewnętrznej szkoły; 

7) planowanie i realizacja kampanii reklamowych i informacyjnych dotyczących oferty 

edukacyjnej szkoły; 

8) kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. 

§ 30. 1. Zespół zadaniowy tworzą nauczyciele powołani przez dyrektora szkoły. 

2. Do zadań zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej, prawa wewnątrzszkolnego oraz 

projektów w obszarze edukacji należą: 

1) dostosowywanie prawa wewnątrzszkolnego do obowiązującego prawa oświatowego; 

2) przygotowywanie dokumentacji i pozyskiwanie funduszy na realizację projektów 

unijnych; 

3) projektowanie ewaluacji; 

4) przygotowanie narzędzi badawczych; 

5) zbieranie informacji; 

6) opracowanie raportu z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. 

 

 

 

Rozdział 3 

Pracownicy niepedagogiczni 

 

§ 31. 1. W szkole tworzy się następujące stanowiska  pracowników niepedagogicznych: 

1) główny księgowy; 

2) kierownik gospodarczy; 
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3) starszy specjalista; 

4) starszy referent; 

5) konserwator; 

6) robotnik do pracy lekkiej. 

2. Zadaniem pracowników niepedagogicznych, o których mowa w ust. 1 jest zapewnienie 

sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład i czystość. 

3. Do obowiązków pracowników niepedagogicznych w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom należy:  

1) reagowanie na przejawy krzywdy, przemocy i agresji stosowanej wobec uczniów; 

2) podejmowanie natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu uczniów takich jak: rozlany płyn, potłuczone szkło, 

otwarty dostęp do urządzeń elektrycznych itp.  

3) ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie szkoły; 

4) monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w szkole; 

5) bieżące informowanie dyrektora szkoły o każdym zagrożeniu zdrowia lub 

bezpieczeństwa uczniów. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków odpowiedzialności i uprawnień pracowników  

niepedagogicznych ustala dyrektor szkoły. 

 

 

 

Dział VI 

Uczniowie  

 

Rozdział 1  

Prawa i obowiązki uczniów  

 

§ 32. 1. Uczeń ma prawo do: 

1) sprawnie zorganizowanego procesu kształcenia, prowadzonego zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej i warunkami obiektywnymi szkoły; 

2) przejawiania aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz 

do indywidualnego toku nauczania zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania; 

3) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania 

na nie wyjaśnień i odpowiedzi; 
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4) otrzymywania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez czynny udział w zajęciach 

pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę; 

6) udziału w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach, zgodnie ze swoimi 

zdolnościami i umiejętnościami; 

7) opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w szkole, zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej oraz ochronę jego godności; 

8) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

9) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej, uzasadnionej oceny zgodnie z postanowieniami 

zasad wewnątrzszkolnego oceniania; 

10) zgłaszania zaistniałego konfliktu do samorządu uczniowskiego, wychowawcy 

lub dyrektora; 

11) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądu, jeżeli nie narusza dobra innych osób; 

12) korzystania z pomocy pedagoga; 

13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki; 

14) wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie uczniowskim 

oraz zrzeszania się w organizacjach. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w prawie 

wewnątrzszkolnym, a zwłaszcza: 

1) aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły; 

2) należytego i systematycznego przygotowania się do zajęć; 

3) przestrzegania zasad współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły, a w szczególności: 

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 

c) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, 

e) naprawiania wyrządzonej szkody, 

f) dbania o piękno mowy ojczystej, 

g) zgodnego z normami etycznymi i kulturalnego zachowania się w szkole 

i poza szkołą; 

4) dbania o schludny wygląd z uwzględnieniem § 33; 
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5) dbania o zdrowie i higienę: przestrzegania zakazu palenia papierosów, używania, 

propagowania i rozpowszechniania środków odurzających, picia alkoholu 

i przebywania w stanie nietrzeźwości na terenie szkoły oraz podczas imprez 

organizowanych w szkole i poza nią (wycieczki, zawody sportowe, itd.); 

6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a w szczególności w pracowniach; 

7) dbania o rzeczy osobiste i mienie szkolne. 

3. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń powinien przestrzegać norm i zasad, o których mowa 

w ust. 2, a ponadto: 

1) nie jeść, nie żuć gumy, nie pić napojów, 

2) nie umieszczać na ławce żadnych przedmiotów, które nie są pomocami do danej 

lekcji. 

§ 33. 1. Ubiór noszony przez uczniów na terenie szkoły powinien być estetyczny przy czym 

brzuch musi być zakryty, bielizna nie powinna być widoczna. 

2. Ubiór a także plecak/torba nie mogą zawierać wulgarnych napisów i rysunków o treściach 

dotyczących używek, propagujących nietolerancyjne zachowania zarówno w języku 

polskim, jak i obcym. 

3. W czasie świąt i uroczystości szkolnych oraz egzaminów uczeń powinien być ubrany 

odświętnie. 

4. Przestrzeganie wymagań określonych w ust. 1 - 3 ma wymiar wychowawczy i stanowi 

szczególną formę szacunku wobec osób, społeczności szkolnej i jej tradycji. 

§ 34. 1. Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne uczeń przynosi na własną 

odpowiedzialność, szkoła nie odpowiada za zniszczenie, zgubienie lub kradzież sprzętu.  

2. Przed rozpoczęciem każdej lekcji uczeń jest zobowiązany do pozostawienia telefonu 

w szafce lub zdeponowania go (po uprzednim wyciszeniu) w miejscu wskazanym przez 

nauczyciela.  

3. Jeśli uczeń nie przestrzega zakazu używania telefonu, urządzenie po uprzednim 

wyłączeniu może zostać odebrane przez nauczyciela i zdeponowane w sekretariacie, 

nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku i powiadamia wychowawcę. 

4. Wychowawca ma prawo wezwać rodziców ucznia po odbiór telefonu. 

5. Za nieprzestrzeganie zasad używania telefonów/urządzeń, na ucznia może być nałożona 

kara wynikająca ze statutu szkoły.  

§ 35. 1. W szkole zabrania się: 

1) fotografowania i nagrywania innych osób w sytuacjach i w sposób naruszający 

ich dobra osobiste lub wizerunek, z naruszeniem przyjętych norm etycznych 

i społecznych;  
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2) przesyłania i publikowania zdjęć i nagrań bez zgody osoby sfotografowanej 

lub nagranej, szczególnie wtedy, gdy może to ją obrazić, skrzywdzić lub narazić 

na szwank jej wizerunek; 

3) nękania telefonami lub sms - ami o treści wulgarnej i agresywnej; 

4) posiadania, udostępniania i przesyłania za pomocą telefonu treści zawierających 

elementy przemocy, pornografii oraz innych treści nielegalnych. 

2. Jeśli uczeń dopuszcza się działań o charakterze cyberprzemocy, wychowawca klasy 

lub dyrektor/wicedyrektor wzywa rodziców. 

§ 36. 1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne. 

2. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną 

przyczyną losową. 

3. Nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy 

na podstawie: 

1) zwolnienia lekarskiego; 

2) wezwania urzędowego; 

3) pisemnego lub ustnego oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie 

nieobecności; 

4) pisemnego oświadczenia  pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie 

nieobecności. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, podlega ocenie nauczyciela co 

do okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole w oparciu 

o jego doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość sytuacji ucznia. 

5. Uczeń zobowiązany jest do przedłożenia wychowawcy usprawiedliwienia swojej 

nieobecności w szkole na najbliższej godzinie do dyspozycji wychowawcy. 

Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane. 

6. Ustne oświadczenie rodzica, o którym mowa w  ust. 3 pkt 3 może być złożone 

telefonicznie w pierwszym dniu nieobecności, która obejmuje nie więcej niż 2 dni. 

7. Uczeń nie może samowolnie opuścić zajęć edukacyjnych przed ich zakończeniem. 

W uzasadnionych przypadkach wychowawca klasy lub osoba pełniąca dyżur kierowniczy 

podejmuje decyzje o wcześniejszym zwolnieniu ucznia z zajęć na podstawie pisemnej 

prośby rodziców, pełnoletnich uczniów lub pielęgniarki szkolnej. 

§ 37. Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej 

do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczeniu 

przedmiotów. W przypadku gdy ciąża, poród lub połóg powodują niemożność zaliczenia 

w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia 
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dodatkowego terminu egzaminu, dogodnego dla uczennicy, w okresie nie dłuższym 

niż 6 miesięcy. 

§ 38. 1. W przypadku naruszenia praw ucznia rodzic, uczeń lub wychowawca w ciągu 7 dni 

od zaistnienia wydarzenia mogą złożyć skargę do dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni od dnia otrzymania skargi wyjaśnia wszelkie okoliczności 

dotyczące łamania praw ucznia i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego 

podejmuje stosowne kroki w stosunku do osób, które dopuściły się łamania praw.  

3. O podjętych krokach dyrektor informuje zainteresowanych. 

 

Rozdział 2 

Nagrody i kary dotyczące uczniów 

 

§ 39. 1. Uczeń otrzymuje nagrodę za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce; 

2) godną postawę ucznia; 

3) pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska; 

4) znaczące osiągnięcia w konkursach, zawodach, turniejach itp. 

2. Nagrody indywidualne to: 

1) pochwała wychowawcy; 

2) pochwała dyrektora szkoły; 

3) nagroda książkowa lub rzeczowa; 

4) list gratulacyjny dla wyróżniającego się absolwenta; 

5) list pochwalny dla rodziców. 

3. Nagrody zbiorowe przyznawane klasie to: 

1) pochwała dyrektora; 

2) dofinansowanie wycieczki; 

3) dofinansowanie studniówki. 

4. Każdy członek społeczności szkolnej może wnieść zastrzeżenie do przyznanej nagrody. 

5. W ciągu 7 dni od dnia poinformowania o przyznaniu nagrody podmiot, o którym mowa w 

ust. 4, składa pisemne zastrzeżenie wraz z uzasadnieniem do dyrektora szkoły.  

6. Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: wicedyrektor, dwóch przedstawicieli 

samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady pedagogicznej w celu przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego. 

7. Składający zastrzeżenie w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia otrzymuje odpowiedź na 

piśmie. 

§ 40. 1. Uczeń jest karany za: 
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1) stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych; 

2) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu swoim i innych; 

3) palenie papierosów, papierosów elektronicznych, zażywanie narkotyków, picie 

alkoholu; 

4) kradzież; 

5) sprzedaż, posiadanie narkotyków; 

6) wymuszenia, pobicia, zastraszanie, poniżanie, podżeganie do bójek; 

7) demoralizowanie innych uczniów (zły przykład, namawianie do negatywnych 

zachowań); 

8) nierespektowanie zarządzeń obowiązujących w szkole; 

9) dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności; 

10) lekceważący i arogancki stosunek do pracowników szkoły; 

11) uniemożliwianie nauczycielowi prowadzenia lekcji; 

12) utrudnianie zdobywania wiedzy pozostałym uczniom; 

13) spóźnienia i wagary; 

14) wulgarne zachowanie, kłamstwo, oszustwo i oszczerstwo. 

2. Rodzaj stosowanych kar: 

1) wpisanie uwagi do dziennika klasowego; 

2) upomnienie wychowawcy klasy z poinformowaniem rodziców; 

3) nagana udzielona przez wychowawcę klasy z poinformowaniem rodziców; 

4) nagana udzielona na piśmie przez dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców; 

5) naprawa wyrządzonej szkody i pokrycie wszelkich strat materialnych; 

6) czasowe pozbawienie ucznia prawa do udziału na imprezach i zajęciach 

organizowanych przez szkołę i na terenie szkoły; 

7) odebranie prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie szkoły; 

8) skreślenie z listy uczniów z uwzględnieniem § 41. 

3. Uczeń ma prawo do odwołania się od każdej ustalonej kary. 

4. W przypadku wymierzenia kary określonej w ust. 2 uczeń ma prawo w ciągu siedmiu dni 

od dnia poinformowania go o zastosowaniu kary złożyć pisemne odwołanie wraz z 

uzasadnieniem do dyrektora szkoły z uwzględnieniem ust. 5. 

5. W przypadku wymierzenia kary określonej w ust. 2 pkt 7 i 8: 

1) dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: wicedyrektor, dwóch przedstawicieli 

samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady pedagogicznej; 

2) komisja rozpatruje odwołanie i przeprowadza postępowanie wyjaśniające; 

3) uczeń w ciągu siedmiu dni otrzymuje odpowiedź na piśmie; 
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4) w przypadku podtrzymania kary ustalonej przez dyrektora szkoły uczeń ma prawo 

do złożenia odwołania w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania odpowiedzi do organu 

prowadzącego szkołę. 

§ 41. 1. Skreślenie z listy uczniów winno być stosowane tylko w przypadkach określonych 

w ust. 2, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego 

na ucznia, w tym pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły za: 

1) stałe nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu; 

2) przebywanie na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu 

lub narkotyków; 

3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie narkotyków oraz alkoholu; 

4) znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad kolegami w sposób uwłaczający godności 

i zagrażający bezpieczeństwu i życiu oraz zdrowiu; 

5) popadanie w konflikt z prawem, bójki, kradzieże itp.; 

6) złośliwe niszczenie mienia szkolnego o znacznej wartości; 

7) naruszenie warunków kontraktu. 

3. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić na wniosek: 

1) wychowawcy; 

2) nauczyciela uczącego ucznia; 

3) zespołu wychowawców; 

4) dyrektora szkoły. 

4. Wnioskodawca określony w ust. 3 sporządza pisemną informację o zaistniałym 

incydencie oraz przygotowuje wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów. Do notatki 

o zdarzeniu mogą być załączone np. pisemne zeznania świadków. Przygotowaną 

dokumentację wnioskodawca przekazuje dyrektorowi szkoły. 

5. Dyrektor szkoły przedstawia treść propozycji uchwały samorządowi uczniowskiemu, 

który wyraża swoją opinię na piśmie. 

6. Dyrektor szkoły zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej. W protokole z posiedzenia 

powinny się znaleźć wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały 

o skreśleniu ucznia z listy uczniów. 

7. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony, np. wychowawcę, pedagoga 

szkolnego. 

8. Wychowawca ma obowiązek przedstawić rzetelnie uchybienie w postępowaniu ucznia, 

ale także jego zalety i okoliczności łagodzące. 

9. Rada pedagogiczna powinna przedyskutować, czy: 
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1) wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły 

na ucznia; 

2) uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi; 

3) prowadzono z uczniem rozmowy ostrzegawcze; 

4) udzielono uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

10. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów. 

11. Dyrektor bada zgodność uchwały rady pedagogicznej z przepisami prawa oświatowego, 

po czym wydaje na piśmie decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów. 

12. Decyzję, o której mowa w ust. 11 odbierają i podpisują: 

1) rodzice ucznia w jego obecności; 

2) sam uczeń, o ile nie pozostaje na utrzymaniu rodziców i złożył oświadczenie 

o nieudzielaniu informacji rodzicom. 

13. Jeżeli nie ma możliwości odbioru decyzji przez rodziców bądź ucznia, pismo wysłane 

jest pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

14. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, w części 

dotyczącej ich dziecka. 

15. Uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora szkoły do kuratora oświaty 

za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

16. Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu 

z zastrzeżeniem ust. 18. 

17. W trakcie postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły do czasu 

otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

18. Rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się w przypadkach: 

1) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego; 

2) dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami; 

3) ze względu na inny interes społeczny; 

4) ze względu na wyjątkowy interes strony. 

19. Od rygoru natychmiastowej wykonalności również służy odwołanie. 

 

Rozdział 3 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 

 

§ 42. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 



31 
 

w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i programów 

nauczania uwzględniających tę podstawę. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  

dydaktyczno – wychowawczej; 

6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji, o tym co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 

3. Ocenianie powinno być: 

1) systematyczne; 

2) trafne - wybrana metoda powinna pomóc w osiągnięciu zakładanego celu; 

3) dokonywane rzetelnie i obiektywnie; o ile to możliwe, trzeba wyeliminować 

subiektywizm, a ocenę uczynić niezależną od osoby nauczyciela; 

4) dostosowane do różnic pomiędzy uczniami, powinno zachęcać ich do zaprezentowania 

się z jak najlepszej strony. 

4. Cel i przedmiot oceniania powinny być jasno określone. Nauczyciel i uczeń muszą 

wiedzieć, z jakiego powodu dokonuje się oceny i znać uzasadnienie dla formy 

sprawdzania. Przedmiot oceniania należy wyraźnie określić. 

5. Wszystkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej 

na temat jego wyników uczenia się oraz aktywizować rozwój ucznia, wskazując 

na kierunek poprawy. 

§ 43.  Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania według skali i form przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
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5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według obowiązującej 

skali; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania ocen wyższych niż: 

a) przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, 

b) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce. 

§ 44. 1. W oparciu o wewnątrzszkolne ocenianie nauczyciele indywidualnie lub grupa 

nauczycieli tego samego przedmiotu opracowują wymagania edukacyjne, uwzględniające: 

1) podstawy programowe; 

2) szkolny zestaw programów nauczania; 

3) program wychowawczo – profilaktyczny. 

2. Wymagania edukacyjne powinny określać wiadomości i umiejętności niezbędne 

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanych 

programów nauczania. 

3. W szkole przyjmuje się dwa poziomy taksonomiczne oraz cztery kategorie celów: 

1) wiadomości: 

a) A - zapamiętywanie wiadomości (wymagania konieczne), 

b) B - zrozumienie wiadomości (wymagania podstawowe), 

2) umiejętności: 

a) C - stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych (wymagania rozszerzające), 

b) D - stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych (wymagania 

dopełniające). 

4. Wymagania na poszczególne oceny muszą tworzyć hierarchię w tym sensie, 

że wymagania na ocenę wyższą mieszczą w sobie wymagania na oceny niższe.  

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
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§ 45. 1. Wymagania edukacyjne dotyczące danego przedmiotu, o których mowa w § 44 

przechowuje nauczyciel i udostępnia je na życzenie rodziców. 

2. W trakcie pierwszego w roku szkolnym zebrania z rodzicami wychowawca klasy 

informuje ich o możliwościach zapoznania się u nauczyciela danego przedmiotu 

z wymaganiami, o których mowa w  ust. 1. 

3. Wychowawca klasy w trakcie pierwszych zajęć z wychowawcą informuje uczniów, 

a podczas pierwszej wywiadówki ich rodziców o: 

1) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

3) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

4) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

4. O bieżących osiągnięciach ucznia rodzice są informowani: 

1) na zebraniach z rodzicami, które odbywają się nie rzadziej niż raz w okresie; 

2) w czasie indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami wg harmonogramu 

ustalonego na początku roku szkolnego. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentację dotyczącą egzaminów 

klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia 

udostępnia dyrektor w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia złożenia wniosku.  

 

 

Rozdział 4 

Ocenianie bieżące (cząstkowe) i klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

 

§ 46. 1. Ocenianie bieżące osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem ciągłym 

i systematycznych. Ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazanie mu informacji 

o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń 

robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Do bieżącego 

oceniania stosuje się następujące formy kontroli: 

1) ustnej: 

a) odpowiedzi ucznia z nie więcej niż z trzech ostatnich zrealizowanych tematów 

zajęć edukacyjnych – O; 

b) odpowiedzi ucznia z zakresu zrealizowanej części programu - P; 

2) pisemnej: 

a) kartkówki – K; 
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b) pisemne prace kontrolne (sprawdziany klasowe) - S; 

c) dyktanda - D; 

3) umiejętności praktycznych: 

a) zadane prace domowe – Pd; 

b) ćwiczenia praktyczne (zadania) wykonywane na zajęciach edukacyjnych – Ćw; 

c) zrealizowane projekty edukacyjne – Pe; 

d) umiejętność pracy w zespole i aktywność – A. 

2. Oceny bieżące i klasyfikacyjne: śródroczne i końcoworoczne, z zastrzeżeniem ust.3, 

ustala się w stopniach wg następującej skali: 

1) niedostateczny – 1; 

2) dopuszczający – 2; 

3) dostateczny – 3; 

4) dobry – 4; 

5) bardzo dobry – 5; 

6) celujący – 6. 

3. Przy stosowaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” , przy czym: 

a) znak „+” oznacza, że uczeń przekroczył nieznacznie wymagania na daną ocenę, 

b) znak „-” oznacza nieznaczne braki w umiejętnościach i wiadomościach 

wymaganych na daną ocenę.  

4. Przy wystawianiu ocen śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaków ,,+” i ,,-”. 

5. Ustala się następujące kryteria oceniania: 

1) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych, 

najważniejszych w uczeniu się i nauczaniu danego przedmiotu, 

b) mimo pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu 

trudności; 

2) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach 

programowych, ale braki te nie uniemożliwiają dalszego kształcenia, 

b) częściowo nie rozumie podstawowych uogólnień i nie potrafi wyjaśnić zjawisk, 

ale posiada minimalne umiejętności stosowania posiadanej wiedzy, robi to 

z wyraźną pomocą nauczyciela; 

3) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował treści najważniejsze w uczeniu się i nauczaniu danego przedmiotu, 

często powtarzające się w procesie nauczania na poziomie nieprzekraczającym 

wymagań zawartych w podstawach programowych, 
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b) rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą 

nauczyciela, 

c) stosuje posiadaną wiedzę do celów praktycznych i teoretycznych z doraźną 

pomocą nauczyciela; 

4) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, 

ale opanował treści złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań 

podstawowych, 

b) poprawnie stosuje posiadane wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu 

typowych zadań i problemów; 

5) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w stopniu wysokim wiedzę i umiejętności określone programem 

nauczania, 

b) potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań 

w nowych sytuacjach, 

c) potrafi umiejętnie zastosować wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji 

nauczyciela, 

d) stosuje poprawny język, styl, posługuje się terminologią zgodnie z wymaganiami 

poszczególnych przedmiotów nauczania; 

6) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w sposób wyczerpujący wiedzę i umiejętności określone programem 

nauczania oraz potrafi je stosować w sytuacjach nowych oraz w sytuacjach 

nietypowych, 

b) rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia trudne zjawiska bez 

jakiejkolwiek pomocy nauczyciela, 

c) posługuje się posiadaną wiedzą oraz umiejętnościami teoretycznymi 

i praktycznymi w sposób samodzielny i sprawny, 

d) posługuje się poprawnym językiem, stylem, ze swobodą przekazuje wiedzę 

i prezentuje umiejętności. 

6. Kryteria oceny za prace pisemne są jednakowe dla wszystkich przedmiotów według skali: 

1) do 39 % punktów – niedostateczny; 

2) od 40 % do 49 % punktów – dopuszczający; 

3) od 50 % do 69 % punktów – dostateczny; 

4) od 70 % do 89 % punktów  - dobry; 

5) od 90 % do 100 % punktów  - bardzo dobry; 

6) powyżej 100 % punktów  - celujący. 
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7. W trakcie trwania okresu uczeń powinien otrzymać co najmniej po jednej ocenie 

cząstkowej z głównych form oceniania określonych w ust. 1 z wyjątkiem zajęć 

edukacyjnych wychowania fizycznego i zajęć informatyki.. Fakt ten należy jednoznacznie 

odnotować w dzienniku lekcyjnym pod określonym oznaczeniem, przy czym ocenę ze 

sprawdzianu należy zapisać kolorem czerwonym. 

§ 47. 1. Na zajęciach edukacyjnych realizowanych w wymiarze co najmniej dwóch godzin 

lekcyjnych tygodniowo, z wyłączeniem zajęć praktycznych, oceniane są minimum dwie 

pisemne prace kontrolne w trakcie trwania okresu. 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodziców. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel powinien omówić z uczniami 

w ciągu dwóch tygodni od dnia ich napisania. w wyjątkowych przypadkach, np. 

obszernych prac z języka polskiego, termin ten przedłuża się do trzech tygodni. Rodzice 

mogą otrzymywać do wglądu prace pisemne podczas indywidualnych spotkań 

z nauczycielem. 

4. Dopuszcza się możliwość fotografowania pisemnych prac kontrolnych, o których mowa 

w ust. 4. 

5. Pisemne prace ucznia nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia. 

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić 

w formie informacji ustnej. 

7. Uczeń może poprawić każdą ocenę cząstkową na zasadach i terminie ustalonym przez 

nauczyciela. 

8. Poprawioną ocenę zapisuje się w dzienniku w rubryce obok (jako PO), przy czym 

obydwie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej. 

9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

§ 48. 1. W czasie jednogodzinnych zajęć edukacyjnych uczeń nie może otrzymać więcej 

niż jedną ocenę niedostateczną. Zasada ta nie dotyczy ocen ze sprawdzianów i prac 

klasowych. 

2. Uczeń ma obowiązek być przygotowany do zajęć edukacyjnych. Nieobecność ucznia 

na poprzedzającej lekcji nie zwalnia go z obowiązku przygotowania się. Po dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności uczeń może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie. 

3. W przypadku wylosowania numeru ucznia w „Szczęśliwym numerku”, uczeń nie 

powinien być pytany. Nie dotyczy to prac pisemnych. 

§ 49. 1. W ciągu dnia może odbyć się jedna pisemna praca kontrolna, a w ciągu tygodnia nie 

więcej niż trzy. O terminie pisemnej pracy kontrolnej, obejmującej zakres materiału większy 

niż  trzy ostatnie lekcje, nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem. 
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2. Każda pisemna praca kontrolna powinna być poprzedzona lekcją utrwalającą, która 

określi treści i umiejętności objęte diagnozą. 

3. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych był nieobecny i nie mógł pisać pisemnej pracy 

kontrolnej, powinien ją napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

4. Jeżeli nieobecność na pisemnej pracy kontrolnej nie zostanie usprawiedliwiona w trybie 

przewidzianym w statucie szkoły i uczeń odmówi pisania pracy, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

5. Uczeń ma prawo do poprawy pisemnej pracy kontrolnej na zasadach i w terminie 

ustalonym przez nauczyciela. 

6. Ocenę z pisemnej pracy kontrolnej zapisuje się w dzienniku kolorem czerwonym.  

7. Jeżeli nauczyciel w trakcie pisania przez ucznia pisemnej pracy kontrolnej stwierdzi 

niesamodzielne rozwiązywanie zadań, unieważnia pracę i wstawia do dziennika ocenę 

niedostateczną. 

§ 50. 1. Ważnymi czynnikami procesu uczenia się są aktywność i systematyczność. 

W przypadku odpowiedzi ustnej bierze się pod uwagę nie tylko rodzaj zaprezentowanych 

wiadomości i umiejętności, ale sam fakt przejawiania aktywności. 

2. Uczeń ma prawo do dodatkowej, celującej oceny cząstkowej za udział w pozaszkolnych 

zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach. 

3. Uczeń, którego poziom osiągnięć edukacyjnych utrudnia kontynuowanie nauki nie może 

uczestniczyć w zawodach sportowych. W w/w sytuacji dopuszcza się uczestnictwo ucznia 

w zawodach tylko za zgodą rodziców, przedłożoną w formie pisemnej u wychowawcy 

klasy. 

§ 51. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 44, 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole; 
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5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na 

podstawie tej opinii. 

3. 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, systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

§ 52. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

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

komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

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

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

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

§ 53. 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia 

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

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka . 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 

 

Rozdział 5 

Klasyfikowanie śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych 

 

§ 54. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy, przy czym: 

1) w klasach programowo najwyższych, kończących się maturą pierwszy okres kończy 

się w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem zimowej przerwy świątecznej; 

2) w pozostałych klasach pierwszy okres kończy się w czwartym tygodniu stycznia. 
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3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnych planach nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych według skali określonej § 46 ust. 2 oraz oceny zachowania. 

4. O ocenie klasyfikacyjnej decydują przede wszystkim oceny cząstkowe, odzwierciedlające 

opanowanie wymagań edukacyjnych. Oceny klasyfikacyjne nie muszą być ustalone 

jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Ocena roczna ustalana jest na podstawie 

ocen cząstkowych drugiego okresu i oceny śródrocznej. 

5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

6. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów 

danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

§ 55. 1. Nie później niż 3 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych powinni wystawić śródroczne oceny 

klasyfikacyjne. 

2. Uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną lub był nieklasyfikowany 

zobowiązany jest do uzupełnienia wiadomości i umiejętności w stopniu pozwalającym na 

kontynuowanie nauki i poddania się ocenie kontrolnej w terminie i formie określonej 

przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Ustalona przez nauczyciela 

ocena kontrolna (POK) stanowi ocenę cząstkową drugiego okresu i brana jest pod uwagę 

przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

§ 56. 1. Nie później niż 3 tygodnie przed zakończeniem rocznych zajęć  

dydaktyczno – wychowawczych nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych wystawiają przewidywane niedostateczne roczne oceny klasyfikacyjne 

i informują o nich uczniów. 

3. Nie później niż 2 tygodnie przed zakończeniem rocznych zajęć  

dydaktyczno – wychowawczych nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych wystawiają przewidywane inne niż niedostateczne roczne oceny 

klasyfikacyjne.  

4. Przewidywaną ocenę klasyfikacyjną zapisuje się w dzienniku lekcyjnym.  

5. Wychowawca informuje rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych: 
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1) przy ocenie niedostatecznej rodzic jest informowany osobiście. W przypadku 

niestawienia się rodzica w szkole, wychowawca wysyła informację pocztą 

za potwierdzeniem odbioru lub informuje rodzica telefonicznie, a powyższy fakt 

odnotowuje w dzienniku lekcyjnym; 

2) w przypadku przewidywanych ocen rocznych innych niż niedostateczne  rodzic 

jest informowany przez kartę informacyjną. Fakt poinformowania rodzic poświadcza 

podpisem na karcie. 

6. W przypadku, gdy uczeń wyrazi wolę poprawy przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej fakt ten zgłasza do nauczyciela przedmiotu. Poprawę przewidywanej 

oceny niedostatecznej monitoruje wychowawca. 

7. Uczeń uzyskuje prawo do skorzystania z trybu poprawy przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, gdy oceny cząstkowe wskazują na możliwość jej poprawy. Poprawie nie 

podlega ocena bardzo dobra. 

8. Nauczyciel ustala z uczniem termin poprawy i informuje go o formie sprawdzianu. 

Poprawę oceny przeprowadza się nie później niż trzy dni przed terminem 

klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej. Przewidywana ocena klasyfikacyjna może 

ulec poprawie o jeden stopień. 

9. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel przedmiotu. Dokumentację, którą stanowi praca 

kontrolna lub zwięzła informacja o odpowiedzi ucznia przechowuje się do końca roku 

szkolnego. Podczas sprawdzianu obserwatorem może być wychowawca lub rodzic.  

10. Ocena uzyskana w wyniku poprawy nie może być niższa od przewidywanej 

i jest ostateczna. 

11. Nie później niż 3 dni przed zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych powinni wystawić roczne oceny klasyfikacyjne. 

§ 57. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej, szkoła stwarza (w miarę możliwości) uczniowi szansę na uzupełnienie braków 

poprzez: 

1) dodatkowe konsultacje z nauczycielami; 

2) zespoły wyrównawcze; 

3) umożliwienie zmiany profilu kształcenia (na prośbę ucznia lub rodziców), co regulują 

odrębne przepisy. 

§ 58. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub 

rocznej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki 

poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia z uczniem i jego rodzicami dyrektor szkoły po złożeniu przez 

ucznia (rodziców) podania do dnia posiedzenia rady pedagogicznej. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. w skład 

komisji wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

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

podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza 

komisja, w której skład wchodzą: 

1) wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten 

egzamin. 

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej. Egzamin z informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

o ustnych wypowiedziach i/lub o wykonaniu przez niego zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 63 

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §64. ust. 1. 

 

 

Rozdział 6 

Ocenianie zachowania 

 

§ 59. 1. Ocena zachowania wyraża opinię o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym, 

jego kulturze osobistej oraz respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych 

norm. 

2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania (śródroczna / roczna) uwzględnia w szczególności trzy 

podstawowe aspekty postawy: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia – systematyczne uczęszczanie do szkoły; 

2) kulturę osobistą; 

3) postawę etyczną i społeczną. 

4. W każdym obszarze uczeń oceniany jest w skali punktowej od 1 do 6, przy czym: 

1) przy ustalaniu oceny śródrocznej liczba punktów uzyskanych przez ucznia w obszarze 

określonym w ust. 3 pkt 1 uzależniona jest od liczby godzin nieusprawiedliwionych 

i wynosi odpowiednio: 

a) brak godzin nieusprawiedliwionych – 6 pkt, 

b) do 5 godzin nieusprawiedliwionych – 5 pkt, 

c) do 10 godzin nieusprawiedliwionych – 4 pkt, 

d) do 20 godzin nieusprawiedliwionych – 3 pkt, 

e) do 50 godzin nieusprawiedliwionych – 2 pkt, 

f) powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych – 1 pkt; 
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2) przy ustalaniu oceny rocznej liczba punktów uzyskanych przez ucznia w obszarze 

określonym w ust. 3 pkt 1 uzależniona jest od liczby godzin nieusprawiedliwionych 

w ciągu całego roku szkolnego  i wynosi odpowiednio: 

a) brak godzin nieusprawiedliwionych – 6 pkt, 

b) do 10 godzin nieusprawiedliwionych – 5 pkt, 

c) do 20 godzin nieusprawiedliwionych – 4 pkt, 

d) do 40 godzin nieusprawiedliwionych – 3 pkt, 

e) do 100 godzin nieusprawiedliwionych – 2 pkt, 

f) powyżej 100 godzin nieusprawiedliwionych – 1 pkt; 

3) do ustalenia liczby punktów w obszarze określonym w ust. 3 pkt 2 w szczególności 

bierze się pod uwagę: 

a) punktualność, 

b) dbałość o higienę osobistą oraz troskę o estetykę własnego wyglądu i estetykę 

otoczenia, 

c) życzliwość i kulturalne odnoszenie się do nauczycieli, uczniów i innych osób, 

d) troskę o kulturę słowa, 

e) dbałość o zdrowie i nieuleganie nałogom, 

f) poszanowanie godności własnej i innych; 

4) do ustalenia liczby punktów w obszarze określonym w ust 3 pkt 3 w szczególności 

bierze się pod uwagę: 

a) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

b) poszanowanie ludzkiej pracy, 

c) niesienie pomocy innym, 

d) troskę o mienie społeczne, szkolne i prywatne, 

e) udział w pracach samorządu, organizacjach szkolnych oraz innych pracach 

społecznych na rzecz szkoły i środowiska, 

f) udział w konkursach i olimpiadach, 

g) troskę o bezpieczeństwo własne i innych, 

h) dbałość o honor i tradycję. 

5. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej liczba punktów uzyskanych przez ucznia 

w obszarze określonym ust.3 pkt 2 wynika z ocen punktowych wystawianych przez 

nauczycieli, uczniów klasy, samooceny ucznia.  

6. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się jako średnią ważoną, z zastrzeżeniem 

ust. 7, przy czym: 

2) dla poszczególnych obszarów ustala się następujące wagi: 

a) frekwencja – 0,4, 
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b) kultura osobista – 0,2, 

c) postawa etyczna – 0,4; 

3) ilość punktów uzyskanych przez ucznia przelicza się na oceny i tak uczeń uzyskuje 

zachowanie: 

a) wzorowe, gdy uzyskał co najmniej 5,5 pkt, 

b) bardzo dobre, gdy liczba punktów zawiera się w przedziale 4,5 – 5,4, 

c) dobre, gdy liczba punktów zawiera się w przedziale 3,5 – 4,4, 

d) poprawne, gdy liczba punktów zawiera się w przedziale 2,5 – 3,4, 

e) nieodpowiednie, gdy liczba punktów zawiera się w przedziale 1,5 – 2,4, 

f) naganne, gdy uzyskał poniżej 1,5 pkt. 

7. Otrzymanie przez ucznia nagany dyrektora szkoły może skutkować wystawieniem oceny 

nagannej. 

8. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 63. 

§ 60. 1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 

1) uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej o jeden stopień niż przewidywana roczna 

ocena zachowania uzasadniając w podaniu składanym u wychowawcy klasy słuszność 

własnych oczekiwań, rodzice ucznia swoim podpisem wyrażają akceptację treści 

podania; 

2) nie może się ubiegać o zmianę oceny uczeń, którego zachowanie było rażącym 

naruszeniem regulaminu obowiązującego w szkole i otrzymał naganę dyrektora 

szkoły; 

3) decyzję o ocenie podejmuje komisja w składzie: 

a) wychowawca klasy, 

b) nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie, 

c) wicedyrektor, 

d) przedstawiciel samorządu klasowego, 

e) pedagog szkolny; 

4) komisja podejmuje decyzję w drodze głosowania większością głosów; 

5) z prac komisji sporządza się notatkę w zeszycie protokołów, który znajduje 

się u wicedyrektora.  

§ 61. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
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albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

§ 62. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klas programowo wyższych lub ukończenie szkoły.  

 

Rozdział 7 

Tryb odwoływania się od ustalonych ocen klasyfikacyjnych 

 

§ 63. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenie 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 w terminie do dwóch dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno–

wychowawczych. 

2. 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 zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących  takie 

same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 
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c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 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. 

6. 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. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, 

b) skład komisji, 

c) terminy sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

d) imię i nazwisko ucznia,  

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, o którym mowa 

w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i/lub o wykonaniu przez niego zadania praktycznego. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, 

o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami. 
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10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

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

do zgłaszania zastrzeżeń, o którym mowa w ust.1, wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. w tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

Rozdział 8 

Tryb i forma przeprowadzania egzaminów poprawkowych 

 

§ 64. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

przedmiotów: informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych, których program nauczania przewiduje 

ćwiczenia (doświadczenia), może mieć formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora; 

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator; 

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w  innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne; 
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6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i/lub o wykonaniu przez niego zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen. 

10. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i może powtarzać klasę z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

 

Rozdział 9 

Promowanie i ukończenie szkoły 

 

§ 65. 1. 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 z zastrzeżeniem ust. 2  oraz     

§ 64 ust. 12. 

2. Roczna ocena niedostateczna z zajęć dodatkowych nie ma wpływu na promocję. 

§ 66. 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole 

danego typu, z zastrzeżeniem § 54 ust. 7, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Roczna ocena niedostateczna z zajęć dodatkowych nie ma wpływu na ukończenie szkoły. 

§ 67. 1. Uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4, 75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

2. Wyróżniony uczeń lub absolwent otrzymuje świadectwo z biało – czerwonym paskiem 

i nadrukiem „z wyróżnieniem”. 
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3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, do średniej ocen, o której 

mowa w ust. 1, wlicza się także oceny roczne uzyskane z tych zajęć. 

 

Rozdział 10 

Przepisy końcowe 

 

§ 68. 1. Wewnątrzszkolne ocenienie podlega ewaluacji. Analiza procedur, wyników, postaw 

wobec oceniania, a także jego skutków powinna dostarczyć wnioski do doskonalenia 

wewnątrzszkolnego oceniania, dostosowania go do potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Ewaluacja uwzględnia: 

1) uwagi uczniów, rodziców, nauczycieli, nadzoru pedagogicznego; 

2) analizę dokumentacji szkolnej; 

3) prawo szkolne.  

 

 

Rozdział 11 

Formy opieki i pomocy uczniom 

 

§ 69. Szkoła w miarę możliwości oraz posiadanych środków finansowych zapewnia opiekę 

i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna 

jest taka pomoc i wsparcie poprzez: 

1) organizowanie dla zainteresowanych uczniów zajęć dodatkowych, uwzględniających 

w szczególności ich potrzeby rozwojowe; 

2) organizowanie pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych dla uczniów 

napotykających trudności w nauce; 

3) organizowanie różnych form terapii zajęciowej dla uczniów z objawami 

niedostosowania społecznego; 

4) wyrównanie i minimalizowanie skutków deficytów i zaburzeń rozwojowych uczniów; 

5) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów, 

u których stwierdzono deficyty rozwojowe; 

6) przyznawanie pomocy materialnej w postaci stypendiów finansowych z budżetu 

państwa; 

7) przyznawanie zapomóg z funduszu rady rodziców; 

8) wnioskowanie do ośrodków pomocy społecznej o udzielenie pomocy materialnej 

uczniom lub jego rodzinom. 
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§ 70. 1. Uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej 

obejmuje się nauczaniem specjalnym, które prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych. 

2. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną rodzic lub pełnoletni uczeń przekazuje wychowawcy 

klasy, a ten pedagogowi szkolnemu. 

3. Uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym szkoła 

zapewnia: 

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

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

i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

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

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

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

7) naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji dla 

uczniów niesłyszących, z afazją lub autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych. 

§ 71. 1. W szkole powołuje się klasowe zespoły do spraw pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. 

Przewodniczącymi zespołów są wychowawcy poszczególnych klas.  

2. Zespoły, o których mowa w ust. 1 spotykają się co najmniej dwa razy w ciągu roku 

szkolnego. 

3. W spotkaniach zespołów mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno – 

pedagogicznej; 

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

specjalista; 

3) rodzice uczniów. 

§ 72 . 1. Zajęcia rewalidacyjne, o których mowa w § 70 ust. 3 pkt 5 organizuje się zgodnie 

z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej w wymiarze 2 godzin tygodniowo 

indywidualnie lub zespołowo. 

2. Godzina zajęć rewalidacyjno –wychowawczych trwa 60 minut. 

3. Dla każdego uczestnika tych zajęć opracowuje się indywidualny program na podstawie 

diagnozy zespołu klasowego oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu. 
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4. Dwa razy w roku szkolnym prowadzący zajęcia dokonuje okresowej oceny 

funkcjonowania uczestnika zajęć.  

5.  Na podstawie decyzji zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w przypadku występowania jednorodnej niepełnosprawności zajęcia rewalidacyjne można 

organizować w grupie nie większej niż 3 osoby. 

 

Dział IX 

Sztandar i ceremoniał szkolny 

 

§ 73. 1. Informacje o sztandarze i ceremoniale szkoły  zawiera dział III  statutu Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.   

 

 

Dział X 

Postanowienia końcowe 

 

§ 74. Postanowienia końcowe dotyczące pieczęci, tablic i dokumentów szkoły zawiera § 22 

pkt 2- 6 statutu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie. 


