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Ujednolicony tekst statutu 
Zespołu Szkół Budowlanych 

im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu 
 

uchwalony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu 
z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim na zebraniu 

14 września 2015 roku,  
ze zmianami z dnia 07.11.2016r. 

 

Podstawę prawną niniejszego statutu stanowią : 
1) Ustawa z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst 

jednolity ( Dz. U. 1980 r. Nr 9 poz. 26 z późniejszymi zmianami); 
 

2) Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95, poz. 425         
z 1992 r. Nr 26 poz. 113 i Nr 54 poz. 254 z 1993 r. Nr 127 poz. 585 z 1994 r. Nr 1 poz.  
3 i Nr 53 poz. 215 oraz z 1995 r. Nr 101 poz. 504 – tekst ujednolicony.); 

 
3) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku rozporządzenie w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół   ( Dz. U. Nr 61  poz. 624       
z późniejszymi zmianami); 

 

4) Rozporządzenie MEN z dnia 07 września 2004 rok w sprawie zasad oceniania, klasyfi- 
kowania   i   promowania  uczniów  i   słuchaczy  oraz   przeprowadzania  egzaminów   
i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199 poz. 2046 z późniejszymi 
zmianami); 

 

5) Rozporządzenie MEN z dnia 08 września 2006 roku w sprawie zasad oceniania, klasy- 
fikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania  egzaminów     
i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1154, 1155 z późniejszymi 
zmianami); 

 

6) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów  i  egzaminów  w  szkołach   publicznych   (   Dz.   U.   Nr  83,  poz.   562 
z późniejszymi zmianami); 

 

7) Rozporządzenie  MEN  z  dnia  20  sierpnia  2010  roku  zmieniające  rozporządzenie   
w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
(Dz. U. Nr 156, poz. 1046); 
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8) Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji szkolnictwa 
zawodowego; 

 
9) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.         

Nr 101, poz. 926, ze zm.); 
 

10) Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwa- 
rzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 
danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024); 

 

11) Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach   
( Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.1487); 

 

12) Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. ( dziennik Ustaw 2012 Nr 34 poz. 186) 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

 

13) Rozporządzenie MEN z 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
23); 

 

14) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843); 

 

15) załączniki  do  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  21  maja  2001  r.      
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 
z 2001 r. nr 61 poz. 624 ze zm.). 
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Dział I 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Informacja o placówce (§§1-8) 
 

§ 1. Zespół Szkół  Budowlanych  im.  Księcia  Jerzego  II  Piasta  w Brzegu ma  swoją  siedzibę 
w  Brzegu przy ul. Kamiennej 3. 

 

§ 2. 1. Szkoła dysponuje mieniem powiatu niezbędnym do wykonywania zadań statutowych. 
Mienie, o którym mowa jest przekazywane przez Zarząd Powiatu w drodze umowy użyczenia 
bądź decyzją o ustanowieniu trwałego zarządu. 

2. Szkoła może gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych.     
Dochody, o których mowa, mogą pochodzić z następujących źródeł: 
1) opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej; 
2) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej; 
3) odszkodowań i  wpłat  za  utracone  lub  uszkodzone  mienie  będące  w  zarządzie  bądź   

w użytkowaniu jednostki budżetowej. 
 

§ 3. Zespół jest szkołą publiczną,  ponadgimnazjalną działającą w oparciu o ustawę z dnia     
07 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 

 

§ 4. Zespół jest jednostką budżetową  Powiatu Brzeskiego. 
 

§ 5. Zespół jako jednostka budżetowa realizuje zadania publiczne wynikające z przepisów 
prawa oświatowego i we współpracy z różnymi instytucjami środowiska lokalnego. 

 

§ 6. Organem prowadzącym Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu 
jest Powiat Brzeski. 

 

§ 7. Organem nadzoru pedagogicznego Zespołu jest Opolski Kurator Oświaty. 
 

§ 8. 1. W skład Zespołu  wchodzą następujące typy szkół: 
1) Technikum o czteroletnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum kształcące   

w zawodach: 
a. technik budownictwa, 
b. technik renowacji elementów architektury 
c. technik logistyk 
d. technik pojazdów samochodowych 
e. technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego do ukończenia 

cyklu kształcenia 
Pełna nazwa szkoły brzmi: 
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu 

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa o trzyletnim cyklu nauczania na podbudowie 
gimnazjum kształcąca w zawodach: 

a. murarz – tynkarz, 
b. mechanik pojazdów samochodowych 
c. sprzedawca, 
d. kucharz, 
e. fryzjer 
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f. i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów. 
 

Pełna nazwa szkoły brzmi: 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta 
w Brzegu. 

3) Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonujące według odrębnych zasad, 
określonych w statucie CKU ( załącznik do Statutu ZSB). Na pieczęci używana jest nazwa: 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Brzegu. 

 

Rozdział II. Informacje szczegółowe o szkołach wchodzących w skład Zespołu (§§9-10) 
 

§ 9. 1. W skład Zespołu wchodzi Technikum nr 3 w Brzegu. 
2. Ukończenie 4 –letniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzało- 

ści po zdaniu egzaminu maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
i tytułu zawodowego „technika” po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie. 

3. Kierunki kształcenia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzą- 
cym, uwzględniając potrzeby rynku pracy i możliwości szkoły. 

4. W technikum zajęcia w ramach kształcenia ogólnego są realizowane zgodnie z pod- 
stawą programową kształcenia ogólnego, a kształcenie zawodowe zgodnie z podstawami 
programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach, określonymi w odrębnych przepi- 
sach 

5. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 
programowych ustalonych dla  kształcenia  w  poszczególnych  zawodach,  są  organizowane 
w oddziałach lub grupach zawodowych w pracowniach szkolnych. 

6. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, a w szczególności praktyka 
zawodowa mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz przez 
pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną 
jednostką. 

 

§ 10. 1. W skład zespołu wchodzi Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Brzegu. 
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa o 3 – letnim okresie nauczania umożliwia uzyskanie 

dyplomu  potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe   lub   tytuł   czeladnika   w   zawodzie, 
po zdaniu egzaminu w Izbie Rzemieślniczej, 

3. Zawody, w których kształci szkoła zgodne są z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 
zawodowego. 

4. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy 
programowej  kształcenia  ogólnego  ustalonej  dla   szkoły  zasadniczej,  są  obowiązkowe   
dla wszystkich uczniów i organizowane w oddziałach. 

5. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 
programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub 
grupach zawodowych. 

6. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy uczniem jako młodocianym pracownikiem, jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami) a pracodawcą. 

7. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach 
kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych 
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oraz przez  pracowników tych  jednostek,  na podstawie  umowy  zawartej pomiędzy  szkołą, 
a daną jednostką. 

8. W oddziałach wielozawodowych ogólnokształcące zajęcia edukacyjne odbywają  
się na terenie szkoły; zajęcia w ramach kształcenia zawodowego odbywają się na turnusach 
dokształcania teoretycznego organizowanych przez Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego, zaś praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców. Zasady  
organizowania tych turnusów określają odrębne przepisy. 

9. Kształcenie zawodowe w części praktycznej zawodowe uczniów jako młodocianych 
pracowników odbywa się u pracodawców i uregulowane jest odrębnymi przepisami. 

 

  
 
 

Rozdział III. Misja szkoły i model absolwenta (§§11-13) 
 

1.3.1 Misja szkoły 
 

§ 11. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną cześć 
oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów 
Szkoły. 

 
§ 12. 1. Misją Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu jest 

kształcenie młodzieży w jak najbardziej efektywny sposób we wszystkich zawodach z myślą o 

jej przyszłości zgodnie z dewizą patrona szkoły: Inni budują dla nas, my dla potomności. 

2. Jesteśmy społecznością wykonującą swoje działania w oparciu o uniwersalne 

wartości etyczne. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, kształtujemy 

interdyscyplinarne umiejętności, kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane 

wartościami humanistycznymi. 

3. Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu za wartości 

nadrzędne uznaje: 

1) Godność i prawa człowieka; 

2) Odpowiedzialność za siebie i innych; 

3) Mądrość; 

4) Uczciwość i Dobro; 

5) Tolerancję; 

6) Honor; 

7) Patriotyzm 
 

1.3.2. Model absolwenta 
 

§ 13. 1. Obowiązkiem szkoły jest wypracowanie takiego modelu absolwenta, 
aby   miał   możliwości   dalszego   rozwoju   osobowości,   swoich   uzdolnień   i umiejętności, 
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zdobywania dalszego wykształcenia poprzez kształcenie ustawiczne. Absolwenta naszego 
Zespołu powinny cechować: 

1) umiejętność prawidłowego funkcjonowania w otaczającej go rzeczywistości 

( np. w szkole, w rodzinie, środowisku lokalnym, w demokratycznym państwie); 

2) umiejętność komunikowania się z ludźmi i współdziałania w grupie; 

3) kultura osobista; 

4) znajomość i przestrzeganie norm moralnych i społecznych; 

5) chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość na problemy innych ludzi; 

6) umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych; 

7) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, w tym dotyczących wyboru włas- 

nej drogi życiowej; 

8) kreatywność; 

9) obowiązkowość i odpowiedzialność; 

10) umiejętność zajmowania  stanowiska,  formułowania  samodzielnych  ocen  i  opinii  

na temat informacji medialnych; 

11) umiejętność organizowania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w różnych formach 

kultury; 

12) umiejętność właściwego korzystania ze środków masowego przekazu; 

13) znajomość technologii informacyjnej w zdobywaniu i gromadzeniu wiedzy; 

14) dbałość  o  stan  swojego  zdrowia  i  realizowanie  w  życiu  wartości   związanych     

ze zdrowiem; 

15) dbałość o czystość środowiska; 

16) umiejętność korzystania z wiedzy dotyczącej zagrożeń współczesnej cywilizacji; 

17) znajomość tradycji oraz obrzędów szkolnych, regionalnych i narodowych; 

18) umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w życiu codziennym. 

2. Absolwent Zespołu powinien: 

1) uzyskać taki zasób wiedzy i kompetencji, który umożliwi mu samorealizowanie się        

z życiu; 

2) stale podnosić swoje kwalifikacje; 

3) umieć przedstawić swoje prawa, racje, zawrzeć kompromis bez wyrzekania się 

własnego zdania; 

4) być człowiekiem dobrze przygotowanym do skutecznego poszukiwania pracy; 

5) być człowiekiem dobrze przygotowanym do życia. 
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Dział II. Cele i zadania Szkoły oraz sposoby ich realizacji 

 
Rozdział I. Cele Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu,  

zwanego dalej Szkołą (§§14-16) 

§ 14. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w prze- 
pisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Pro- 
gramie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów i oraz potrzeb danego 
środowiska. 

 

§ 15. 1. Głównymi celami szkoły są: 
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 
3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 
4) przygotowanie uczniów do  wypełniania  obowiązków  rodzinnych  i  obywatelskich,  

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 
5) realizacja prawa do  nauki  obywateli  zagwarantowana  w  art.  70  Konstytucji  RP,  

na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz 
prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągnię- 
tego rozwoju. 

 

§ 16. 1. Celem kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta 
w Brzegu jest: 

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad  
i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 
funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 
5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym 

dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. 
6) Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym. 

2. Celem kształcenia zawodowego jest: 
1) przygotowanie uczniów do pracy zawodowej; 
2) przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy; 
3) kształcenie kompetencji społecznych i personalnych; 
4) kształtowanie etyki i kultury zawodu; 
5) uświadamianie uczniom konieczności wiązania teorii z praktyką; 
6) kształtowanie odpowiedzialności za powierzone mienie i narzędzia; 
7) wpajanie zasad zachowania porządku na stanowisku pracy; 
8) uświadamianie uczniom konieczności stałego doskonalenia swoich kwalifikacji 

zawodowych. 
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Rozdział II. Zadania Szkoły (§§17-20) 
 

§ 17. 1. Do zadań Szkoły należy: 
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej 
oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwo- 
jowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie 
uczenia i nauczania; 

6) organizowanie   pomocy   psychologiczno   –   pedagogicznej       uczniom,   rodzicom     
i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowa- 
niem zasad higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości  psychofizycz- 
nych uczniów lub poszczególnego ucznia; 

9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 
12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania   indywidualnych   programów    nauczania    oraz    ukończenia    szkoły   
w skróconym czasie; 

15) skuteczne  nauczanie  języków  obcych   poprzez   dostosowywanie   ich   nauczania   
do poziomu przygotowania uczniów; 

16) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego 
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- 
zawodowe; 

17) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

18) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form 
organizacyjnych nauczania; 

19) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 
20) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 
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21) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, 
parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

22) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowie- 
dzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura 
osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, 
podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 

23) kształtowanie postawy  obywatelskiej,  poszanowania  tradycji  i  kultury  narodowej, 
a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

24) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie  
właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

25) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 
26) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach    z różnych przedmiotów; 

27) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego 
odbioru i wykorzystywania mediów; 

28) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 
prawidłowego   rozwoju,  a   w   szczególności   instalowanie   programów  filtrujących 
i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 

29) egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym   
w administracji; 

30) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie  
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej  i archiwizacji; 

31) kształtowanie postawy  obywatelskiej,  poszanowania  tradycji  i  kultury  narodowej, 
a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

32) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy; 
33) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym. 
 

§ 18. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, diagnozuje 
oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych 
oczekiwań. 

 
§ 19. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów     
i rodziców,  realizację  zadań  wykonywanych  przez  pracowników  szkoły i  wyciąga  wnioski 
z realizacji celów i zadań Szkoły. 

 

§ 20. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 
administracyjno – obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno- 
psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi      
w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 
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Rozdział III. Sposoby realizowania zadań przez Szkołę (§§21-30) 
 

§ 21. 1. Budowanie więzi w społeczności szkolnej i wskazywanie wzorców osobowych 
poprzez włączanie uczniów do działań związanych z rytuałem szkolnym i organizowaniem 
imprez szkolnych. Do stałych zwyczajów szkolnych należy : 

1) Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. 
2) Dzień Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem klas pierwszych; 
3) Otrzęsiny uczniów klas pierwszych Wsparcie na starcie; 
4) Dzień Papieski 
5) Szkolne Dni Profilaktyki; 
6) Mikołaj w szkole; 
7) Jasełka; 

8) Spotkania opłatkowe w klasach; 
9) Spotkanie opłatkowe dyrekcji szkoły z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunami; 
10) Studniówka; 
11) Georgianum – Dzień Patrona Szkoły; 
12) Uroczyste pożegnanie absolwentów. 

 
§ 22. 1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 
programową kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego dla poszczególnych zawodów 
zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmio- 
towych. 

2. Program   nauczania  dla   zajęć  edukacyjnych   z   zakresu   kształcenia   ogólnego  
i zawodowego zwany dalej programem nauczania , dopuszcza do użytku w danej szkole 
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, na wniosek 
nauczyciela lub nauczycieli do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

3. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły 
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 
Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 
Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod 
którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok 
dopuszczenia do  użytku.  Dyrektor  szkoły  ogłasza  Szkolny  zestaw  programów  nauczania  
w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku. 

4. Dopuszczone program  nauczania  podlegają  ewaluacji  po  każdym  roku  pracy  
na jego podstawie. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący    
go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na zebraniach komisji 
przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

5. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby 
ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowaw- 
czych,  plany pracy zajęć dodatkowych  zatwierdza dyrektor szkoły. 

 

§ 23. 1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowaw- 
czym i Programem Profilaktyki. 

2. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowuje zespół składający się     
z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez 
Radę Rodziców jej przedstawicieli. 
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3. Program Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje się po dokonanej diagnozie 
sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl 
edukacyjny,  z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

4. Programy, o  których mowa w  §  23  ust.  2, Rada Rodziców uchwala w terminie   
30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą 
Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowa- 
wczym i Profilaktyki wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców. 

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców 
nie  uzyska  porozumienia  z  Radą  Pedagogiczną  w  sprawie  programów  Wychowawczego  
i Profilaktyki, rozumianą jak w ust. 3,   programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu         
z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły 
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną. 

6. Wychowawcy klas  na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,    
z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczego i Profilaktyki i przedstawią je do zao- 
piniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele Oddziałowych 
Rad Rodziców w Dzienniku Wychowawcy. 

7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu 
dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły powinien zapewnić zachowanie ciągłości pracy 
wychowawczej przez  okres funkcjonowania klasy w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

8. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie       
na  własny  wniosek  w  oparciu   o   wyniki   prowadzonego   nadzoru   pedagogicznego    
lub na pisemny uzasadniony wniosek poparty przez co najmniej 2/3 liczby uczniów danej 
klasy i 2/3 ich rodziców w następujących przypadkach: 

1) rażącego zaniedbywania obowiązków wychowawcy; 
2) postępowania niezgodnego z zasadami etyki; 
3) utraty zaufania wychowanków; 
4) w innych szczególnych przypadkach. 

 

§ 24. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 
1) realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki; 
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 
3) realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy 

z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny; 
4) działania  opiekuńcze  wychowawcy  klasy,  w  tym    rozpoznawanie  relacji między 

rówieśnikami; 
5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 
6) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

 

§ 25. 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną -psychologiczną: 
1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez: 

a. organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami; 
b. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku 

szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, 
warunków rodzinnych i materialnych, 

c. organizację zajęć integracyjnych przez pedagoga, wycieczek integracyjnych organizo- 
wanych przez wychowawcę, 
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d. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga , 
e. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę 

lub  przedstawiciela dyrekcji, 
f. współpracę z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 
g. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, 
h. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego 

na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 
i. wspieranie uczniów w zakresie realizacji zajęć praktycznych jako młodocianych 

pracowników przez kierownika szkolenia praktycznego. 
2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 

rodzinnych i  losowych , zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły. 
3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 

a. umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, 

b. objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
c. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do moż- 

liwości i potrzeb ucznia, 
d. rozwój zdolności ucznia w ramach  zajęć dodatkowych, 
e. wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów, 
f. indywidualizację procesu nauczania. 

4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi 
w §  30  statutu szkoły. 

 
§ 26. 1. W szkole powołano specjalistę do spraw bezpieczeństwa. 

2. Do zadań specjalisty ds. bhp należy: 
1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, 

uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole; 
2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę 

w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów; 
3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów; 
4) opracowywanie  procedur  postępowania  w  sytuacjach  zagrożenia  bezpieczeństwa  

i   naruszania   bezpieczeństwa   jednostki   oraz   zapoznawanie   z   nimi   nauczycieli  
i uczniów, 

5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów i słuchaczy; 
6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole; 
7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 

 

§ 27. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie  zajęć  organizowanych 
przez szkołę, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 258 - 277 niniejszego statutu; 
2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami w § 290. Zasady organizacyjno- 

porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur 
nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.50 i trwa do zakończenia zajęć  w szkole; 

3) opracowanie  planu  lekcji,  który  uwzględnia:  równomierne   rozłożenie   zajęć   
w   poszczególnych   dniach,   różnorodność   zajęć   w   każdym   dniu, niełączenie 
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w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 
przedmiotów, których program tego wymaga; 

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizyczne- 
go, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 
6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 
7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 
8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 
9) prowadzenie  zajęć  z  edukacji  dla bezpieczeństwa, współdziałanie z organiza- 

cjami   zajmującymi się ruchem drogowym; 
10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę 
obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku; 

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 
12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 
13) zabezpieczenie  szlaków  komunikacyjnych   wychodzących   poza   teren   szkoły  

w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 
14) ogrodzenie terenu szkoły; 
15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 
16) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego, 

pomieszczeń nauczycieli wychowania  fizycznego,  sekretariatu  i  pokoju  obsługi 
w  apteczki  zaopatrzone  w  niezbędne  środki  do  udzielenia  pierwszej  pomocy  
i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

17) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi 
imprezach i wycieczkach poza teren placówki; 

18) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 
19) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z  wychowania 

fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych 
urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia 
ćwiczących; 

20) monitoring wizyjny. 
 

§  28.  Statutowe  cele  i  zadania  realizuje  dyrektor  szkoły,  nauczyciele  wraz  z  uczniami   

w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, 

organem  prowadzącym  i  nadzorującym  oraz  instytucjami  społecznymi,  gospodarczymi      

i kulturalnymi regionu. 

 
§ 29. 1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego 
ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców 
oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada 
Rodziców. 

 

§ 30. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia 
podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli. 
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Rozdział IV. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej (§§31) 
 

§ 31. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest uczniom o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz obowiązującą Procedurą 
Organizowania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Zespole Szkół Budowlanych im. 
Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu. 

 
Rozdział V. Organizacja nauczania i zajęć rewalidacyjnych uczniom niepełnosprawnym 

(§§32-41) 
 

§ 32. 1. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psycholo- 
giczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone 
jest w oddziale ogólnodostępnym. 

 

§ 33. 1.Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości 
psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne. 

2.   Szkoła   organizuje   zajęcia   zgodnie   z   zaleceniami   zawartymi   w   orzeczeniu   
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

§ 34. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym 
okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

2. Decyzję o przedłużeniu  okresu  nauki  uczniowi  niepełnosprawnemu  podejmuje 
w formie uchwały stanowiącej, rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu 
ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej  oraz zgody rodziców. 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie. 
4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki  rodzice ucznia  składają  w  formie  pisemnej  

do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 
5. Decyzję o  przedłużeniu  okresu  nauki  podejmuje  dyrektor  szkoły  nie  później  

niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego 
II Piasta w Brzegu. 

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w   przypad- 
kach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 
utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodo- 
wanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły. 
 

§ 35. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej,  w  tym  specjalistycznej,  zwalnia  ucznia  z  wadą  słuchu  
lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową,  z   afazją   ze   sprzężonymi   niepełnosprawnościami 
lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego   
z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego. 

 

§ 36. 1. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach międzyod- 
działowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów integracyjnych 
prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób. 
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2. W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach z informa- 
tyki  i języków obcych, pod warunkiem, że grupa nie może liczyć mniej niż 5 osób. 

 
§ 37. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego,      
w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy  24 rok życia. 

 

§  38.  1.  Uczniowi  niepełnosprawnemu  szkoła  organizuje  zajęcia  rewalidacyjne,  zgodnie   
z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewali- 
dacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym 
po 2 godziny na ucznia. 

2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie 
nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się prowadzenie  zajęć  w  czasie  krótszym  niż  60  minut,  zachowując  ustalony 
la ucznia łączny czas tych zajęć. 

 
§ 39. 1. Dla ucznia posiadającego  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego  Zespół  
ds. pomocy psychologiczno –pedagogicznej po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny 
funkcjonowania  ucznia  ,  opracowuje  indywidualny  program  edukacyjno  –terapeutyczny   
( IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej programem. 

2. Program określa: 
1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych  wynikających  z  programu  nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych  ucznia,  o  którym  mowa  w   przepisach  w  sprawie  warunków       
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prze- 
prowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących  
zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym; 

3) formy i metody pracy z uczniem; 
4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 
5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół ds. pomocy 
psychologiczno –pedagogicznej 

6) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań 
zawartych w programie. 
3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 
4. Zespół ds. pomocy psychologiczno –pedagogicznej na miesiąc przed zakończeniem 

zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 
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§ 40.1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu maturalnego 
oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanych zgodnie     z 
przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,  w  
warunkach  i  formie  dostosowanych  do  rodzaju  ich  niepełnosprawności,  a uczniowie lub 
absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym  -  w  
warunkach  dostosowanych  do  ich  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do rodzaju niepełnosprawności lub indywidua- 
nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega  
w szczególności na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu 
odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu 
lub egzaminu; 

3) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu  
danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego 
kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych. 
3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absol- 

wenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu  o szczegółową informację   

o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu. 

4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków 
przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 

§ 41. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psycholo- 

giczno  –  pedagogicznej  organizowanej  w  szkole  w  formach  i  na  zasadach  określonych  

w Rozdziale VI statutu szkoły. 

  
 
 

Rozdział VI. Nauczanie indywidualne (§§42) 
 

§ 42. 1. Uczniom, którym  stan  zdrowia  uniemożliwia  lub  znacznie  utrudnia  uczęszczanie 
do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem 

2. Indywidualne   nauczanie   organizuje   dyrektor   szkoły   na   wniosek   rodziców   
(  prawnych  opiekunów)  i  na  podstawie  orzeczenia  wydanego  przez  zespół  orzekający   
w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych 
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w  orzeczeniu  zaleceń  dotyczących  warunków  realizacji  potrzeb  edukacyjnych   ucznia 
oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych 
przedmiotów. 

4. Zajęcia  indywidualnego  nauczania prowadzi się w  miejscu  wskazanym  w orze- 
czeniu. 

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy  kształcenia 
ogólnego  lub odpowiednio zawodowego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające  
z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psycho- 
fizycznych ucznia. 

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania  
dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających 
z podstawy programowej kształcenia ogólnego lub zawodowego stosownie do możliwości 
psychofizycznych ucznia oraz warunków,  w których zajęcia są realizowane. 

7. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia 
zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego 
bezpośrednio z uczniem wynosi dla uczniów Zespół Szkół Zawodowych Nr .... – od 10 do 12 
godzin; 

9. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 10 pkt. 2 -5 realizuje się w ciągu 
co najmniej 3 dni. 

10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie 
utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im 
pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, 
uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne 
formy uczestniczenia  w życiu szkoły. 

  
 
 
 

Dział III. Organizacja pracy szkoły 

 

Rozdział I. Organy szkoły i ich kompetencje (§§43-51) 
 

3.1.1 Wykaz organów szkoły 
 

§  43. 1. Organami szkoły są : 
1) Dyrektor szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Samorząd Uczniowski; 
4) Rada Rodziców, 

2. Każdy z w/w organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 
w granicach swoich kompetencji. 

 

             3. Każdy z wymienionych organów w § 50. ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez 
te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły. 
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3.1.2 Kompetencje dyrektora szkoły 
 

§ 44. 1. Dyrektor jest  kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli        
i pracowników niebędących nauczycielami oraz posiada uprawnienia wynikające z zajmo- 
wania tego stanowiska. 

2. Kompetencje dyrektora szkoły są następujące: 
1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły     

i reprezentowanie jej  na zewnątrz; 
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 
3) sprawowanie  opieki  nad  uczniami  oraz   stwarzanie  warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
1) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 
2) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowa- 

nym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe 
wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej 
obsługi szkoły, 

3) współdziałanie  ze  szkołami   wyższymi  oraz  zakładami   kształcenia  nauczycieli 
w organizacji praktyk pedagogicznych; 

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 
5) jako administrator danych osobowych powierzanie przetwarzania danych 

upoważnionym przez siebie pracownikom celem realizacji zadań w zakresie 
unormowanym ustawą o ochronie danych osobowych. 

3. Dyrektor decyduje w sprawach: 
1) zatrudniania  i  zwalniania  nauczycieli  oraz  innych  pracowników  szkoły  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowni- 
ków szkoły; 

4) Dyrektor szkoły może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy 
uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje zgod- 
nie z obowiązującą procedurą i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego; 

5) Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych     
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 
zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

6) Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 
Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

7) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia. 
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3.1.3 Kompetencje Rady Pedagogicznej 
 

§  45.  1.  W  skład  Rady  pedagogicznej  szkoły  wchodzą  wszyscy  nauczyciele  zatrudnieni  
w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym 
osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

2. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek: 

1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
2) organu prowadzącego szkołę, 
3) z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, 
4) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej, 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym półroczu w związku przyjęciem wyników klasyfikowania  i promowania  uczniów, 
po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o ich terminie . 

6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje o działalności szkoły. 

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1) opracowanie i uchwalanie Statutu Szkoły oraz dokonywanie w nim zmian; 
2) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
4) podejmowanie uchwał  w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów  pedagogicznych  

w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 
7) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu 
poprawy pracy szkoły. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje: 
1) organizację  pracy  szkoły,  w  szczególności  tygodniowy  rozkład  zajęć  lekcyjnych   

i pozalekcyjnych; 
2) projekt planu finansowego szkoły; 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż- 

nień; 
4) projekt arkusza organizacyjnego szkoły; 
5) propozycje  dyrektora  szkoły  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac   

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

6) terminarz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku 
szkolnym. 

9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego 
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 
w obecności, co najmniej połowy jej członków. 
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11. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej 
są protokołowane. 

12. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady 
pedagogicznej,  które  mogą  naruszać  dobro  osobiste  uczniów  lub  ich  rodziców,    
a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

3.1.4 Kompetencje Rady Rodziców 
 

§ 46. 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (prawnych 
opiekunów) uczniów. 

2. Zasady  tworzenia  Rady  Rodziców  określa  regulamin  Rady  Rodziców  zgodnie    
z odrębnymi przepisami. 

5) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 
ze statutem szkoły. 

6) W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

3. Rada  Rodziców  może  występować  do  rady  pedagogicznej  i  dyrektora  szkoły   
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, w tym również wyboru firmy 
ubezpieczeniowej. 

4. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala: 
1) Program Wychowawczy 
2) Program Profilaktyki. 

5. Rada Rodziców opiniuje: 
1) Statut Szkoły, 
2) plan pracy szkoły, 
3) pracę nauczycieli w okresie stażu w związku z awansem zawodowym. 

 

3.1.5 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 47. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa 

regulamin. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi szkoły 

lub Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, 
celem i stawianymi wymaganiami, 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań, 
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
5)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i możliwościami  organizacyjnymi,  
w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 
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6)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 
7)prawo opiniowania proponowanych przez dyrektora ocen pracy nauczycieli, 
8)prawo opiniowania Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu 
Profilaktyki Szkoły, Planu Pracy Szkoły, 
9)typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
10)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw ucznia 

 

3.1.6 Zasady współpracy organów szkoły 
 

§ 48. 1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 
szacunku, umożliwiając  swobodne  działanie  i  podejmowanie  decyzji  przez  każdy  organ  
w granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 
być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 
dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się 
do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, 
nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 
stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie 
pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły 
poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U. w formie pisemnej, a Radzie Pedago- 
gicznej  w formie ustnej  na jej zebraniu. 

7. Wnioski  i  opinie  rozpatrywane  są  zgodnie  z  procedurą  rozpatrywania  skarg     
i wniosków. 

8. Rodzice  i  nauczyciele  współdziałają  ze  sobą  w  sprawach  wychowania,  opieki   
i kształcenia według zasad ujętych w § 56 ust. 1 statutu szkoły. 

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 
służbowej i zasad ujętych w § 59. niniejszego statutu. 

 

3.1.7 Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły 
 

§  49.  Organy  szkoły  współpracują  ze  sobą  oraz  mają  możliwość  swobodnego  działania   
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 

 

§ 50. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych 
działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły. 

 

§ 51. 1. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych powierza się: 
         1) Radzie Rodziców, jeśli konflikt wystąpił między rodzicami, 
          2) Rzecznikowi Praw Ucznia, jeśli między uczniami, 
          3) Rzecznikowi Praw Ucznia, jeśli między uczniem a nauczycielem, 

         4) Samorządowi Uczniowskiemu, jeśli między uczniami, 
         5) Radzie Pedagogicznej, jeśli między pracownikami pedagogicznymi, 



Statut Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu 

26 

 

 

         6) Dyrektorowi szkoły , jeśli między organami lub jeśli między rodzicami a nauczycielami, 
kiedy w konflikt uwikłana jest rada pedagogiczna, dyrektor powołuje Komisję 
Rozjemczą złożoną z osób cieszących się autorytetem w szkole, a niezaangażowanych 
w konflikt. 
2. W przypadku nierozwiązania konfliktu dyrektor kieruje prośbę do organu 

nadzorującego  szkolę o przeprowadzenie mediacji. 
3. Po wyczerpaniu wszelkich środków sprawę kieruje się do rozstrzygnięcia przez 

organ nadzorujący szkołę. 
  

 
 

Rozdział II. Organizacja nauczania (§§52-58) 
 

3.2.1 Formy działalności dydaktyczno – wychowawczej 
 

§ 52. 1. Podstawową formą działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są : 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego; 
2) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym: 

a. zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa w przypadku uczniów Technikum nr 3 
w Brzegu organizowane  przez szkołę; 

b. zajęcia praktyczne uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Brzegu, które 
odbywają się w zakładach pracy ( uczniowie mają w nich status pracowników 
młodocianych) na podstawie zawartych umów o pracę w celu przygotowania 
zawodowego; 

c. turnusy dokształcania teoretycznego w klasach wielozawodowych realizowane 
w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (koszty 
zakwaterowania i wyżywienia ucznia na turnusie pokrywają rodzice/prawni 
opiekunowie); 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 

uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
5) dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 

§ 53. 1. Corocznie po uwzględnieniu opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej organizacji pracy 
szkoły oraz planowanej ilości oddziałów, dyrektor podejmuje decyzję o podziale klas na gru- 
py  zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia fakultatywne, specjalistyczne, 
nauczanie języków obcych, informatyki oraz koła zainteresowań i inne zajęcia dodatkowe, 
mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, 
międzyoddziałowych,   międzyklasowych   i międzyszkolnych,   a   także   podczas   wycieczek  
i imprez. 

3. W szkole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym 
przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych w oparciu o diag- 
nozę potrzeb i zainteresowań uczniów. 

4. Uczeń szkoły może otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki, 
którego tryb uzyskiwania zezwolenia określają odrębne przepisy. 
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§ 54. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczbą uczniów w oddziale jest 
zgodna z określonymi przez MEN standardami. 

 
§ 55. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, 
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

2. Jednostka lekcyjna zajęć praktycznych wynosi 55 minut. 
 

 

3.2.2 Organizacja nauczania 
 

§ 56. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 
świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz terminy egzaminów maturalnych i potwierdza- 
jących kwalifikacje zawodowe określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Podział roku szkolnego na półrocza i terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych w danym roku szkolnym określa dyrektor szkoły. 

 

§ 57. 1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 
nauczania, w terminie określonym przez organ prowadzący i nadzorujący szkolę. 

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza  organu prowadzący szkołę do dnia    30  maja 
każdego roku. 

3. W arkuszu organizacji zamieszcza się: 
1) łączną liczbę pracowników szkoły , w tym pracowników zajmujących stanowiska kiero- 
wnicze, 
2) liczbę  godzin  zajęć  edukacyjnych  finansowanych  ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący szkołę, 
3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, 
4) liczbę  godzin  kół  zainteresowań   i   innych   zajęć   pozalekcyjnych   finansowanych  

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględ- 

nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 
organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając warunki lokalowe szkoły. 

 

§ 58. 1. Nauka w klasach odbywa się na podstawie planu nauczania zgodnego z roz- 
porządzeniem o ramowych planach nauczania w szkołach publicznych. 

2. Nauka w klasach odbywa się zgodnie z programem wpisanym do szkolnego zesta- 
wu programów nauczania. 

3. Wyboru programu nauczania ogólnego dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia 
określone planem nauczania, uwzględniając możliwości i zainteresowania uczniów oraz 
wyposażenie i warunki szkoły. 

4. Nauczyciel może opracować program autorski i wdrażać go po uzyskaniu akceptacji 
wynikającej z odpowiednich przepisów. 

  



Statut Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu 

28 

 

 

 

Rozdział III. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki (§§59) 
 

§ 59. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie z wykorzystaniem programu firmy 
Vulcan Uonet +. 

2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 
1) Teczkę  wychowawcy klasy; 
2) dotyczącą pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych zgodnie z wewnątrzszkolną procedurą; 
3) dotyczącą realizacji zadań pedagoga szkolnego. 

3. Teczkę  wychowawcy  zakłada  się  dla    każdego  oddziału. Za  jej  prowadzenie 
odpowiada wychowawca klasy. 

4. Teczka wychowawcy klasy zawiera: 
1) listę uczniów w oddziale; 
2) plan pracy wychowawczej na I oraz II półrocze; 
3) sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszcze- 

gólnych półroczach; 
4) zestawienie rezygnacji rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów  z 

nauki religii/etyki; 
5) zestawienie i rezygnacje rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich  uczniów  

z uczestnictwa w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie; 
6) zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia i wykorzystanie jego 

wizerunku zgodnie z potrzebami szkoły; 
7) zgodę rodziców ( prawnych opiekunów) na udział w zajęciach w zakresie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej i innych organizowanych przez szkołę; 
8) tematykę i harmonogram zebrań z rodzicami w danym roku szkolnym; 
9) listę obecności rodziców na zebraniach; 
10) ewidencję kontaktów indywidualne z rodzicami; 
11) potwierdzenia  zapoznania  się  uczniów  i  ich  rodziców/prawnych  z  informacją  o 

przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmio- 
tów i zachowania; 

12) karty samooceny zachowania ucznia; 
13) karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i samorząd klasowy; 
14) wzory formularzy: 
15) dokumentację pracy wychowawczej i zastosowanych środków oddziaływania 

wychowawczego dotyczących uczniów sprawiających trudności wychowawcze; 
16) zestawienie udzielonych uczniom nagród i kar; 
17) opinie lekarskie, zwolnienia np. z zajęć wychowania fizycznego; 
18) usprawiedliwienia nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych; 
19) wzory i opracowania przeprowadzonych w klasie ankiet; 
20) wykaz egzaminów klasyfikacyjnych ucznia wynikających ze zmiany typu szkoły 

(kserokopia); 
21) sprawozdania śródroczne i roczne z pracy wychowawczej i opiekuńczej z wysz- 

czególnieniem sukcesów i porażek wychowawczych,  wniosków  i  rekomendacji do 
pracy. 
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Rozdział IV. Organizacja wychowania i opieki (§§60-66) 
 

3.4.1 Szkolny system wychowawczy 
 

§  60.  Program  wychowawczy  i  Program  profilaktyki  szkoły  uchwala  Rada   Rodziców   w 
porozumieniu z Radą Pedagogiczną i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 
Stanowią one odsyłacze do Statutu Szkoły. 

§ 61. 1. Na początku każdego roku szkolnego zespół ds. układania planu pracy szkoły 
opracowuje, a Rada Pedagogiczna zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Szkoły na dany rok 
szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego. 

2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy 
nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników 
Szkoły.   Program   Wychowawczy   Szkoły   jest   całościowy   i   obejmuje   rozwój   ucznia     
w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym. 

3. Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów 
oraz rodziców zawarta w § 11 Misja Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  
działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli. 

4. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym 
mają na celu przygotować ucznia do: 

1) pracy nad sobą; 
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa; 
3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, 

odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszano- 
wanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, 
tolerancja; 

4) rozwoju samorządności; 
5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska; 
6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą; 
7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły 

gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 
5. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. 

Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń: 
1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły; 
2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 
3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym  państwie oraz świecie; 
4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, kolegą, członkiem 

społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 
5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych 

dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 
6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje, 
7) zna, rozumie i realizuje w życiu: 

a) zasady kultury bycia, 
b) zasady skutecznego komunikowania się, 
c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 
d) akceptowany społecznie system wartości 
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8) chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń: 
9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy. 
 

6. W oparciu o Program Wychowawczy i roczny plan pracy Szkoły (wychowawcy klas) 
opracowują klasowe plany pracy wychowawczej i opiekuńczej na dany rok szkolny. Plan 
Wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia: 

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości; 
2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby; 
3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem; 
4) pomoc w tworzeniu systemu wartości; 
5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie: 

a. adaptacja, 
b. integracja, 
c. przydział ról w klasie, 
d. wewnątrzklasowy system norm postępowania, 
e. określenie praw i obowiązków w klasie, szkole, 
f. kronika klasowa, strona internetowa itp. 

6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami: 
a. wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe, 
b. edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna, 
c. kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału 

w  podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów, 
d. wspólne narady wychowawcze, 
e. tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy, 
f. aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska, 
g. szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy” . 

7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne. 
8) promowanie wartości  kulturalnych,  obyczajowych,  środowiskowych  i  związanych  z  

ochroną zdrowia. 
9) preorientacja zawodowa. 

 

3.4.2 Współpraca z rodzicami 
 

§ 62. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie  
nauczania, wychowania i profilaktyki. 

 

§ 63. 1. Wychowawcy współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów 
rozwojowych uczniów. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane w szkole oraz informuj- 
ją o możliwościach uzyskania  pomocy  w  poradniach  psychologiczno  –  pedagogicznych  
lub    innych   instytucjach    świadczących   poradnictwo   i specjalistyczną   pomoc   uczniom  
i rodzicom/prawnym opiekunom. 

2. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 
1) znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych 

i profilaktycznych w danej klasie i szkole; 
2) znajomości statutu szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktyki; 
3) uzyskania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej; 
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4) uzyskiwania  rzetelnej  informacji  na  temat  zachowania,  postępów  i trudności  
w nauce swego dziecka; 

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 
swych dzieci; 

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii  
na temat pracy szkoły; 

7) udziału w życiu szkolnym uczniów; 
8) zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi ze wszystkich przedmiotów za poś- 

rednictwem zeszytów przedmiotowych; 
9) decydowania o uczestnictwie dzieci niepełnoletnich w lekcjach religii i wychowa- 

nia do życia w rodzinie. 
 

§ 64. 1. Na początku roku szkolnego dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów klas 
pierwszych odbywa się zebranie z dyrekcją szkoły, wychowawcami, zespołami uczącymi. 

2. Zebrania rodziców (prawnych opiekunów) odbywają się według terminarza 
ustalonego przez dyrekcję szkoły na początku roku szkolnego. 

3. Wychowawcy klas zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) ze swoim planem 
wychowawczym, przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,   
a także podają terminarz zebrań z rodzicami ( prawnymi opiekunami). 

4. W celu zapewnienia możliwości uzyskania informacji o postępach dziecka w nauce, 
bez zakłócenia procesu lekcyjnego nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców w trakcie 
zebrań w pokoju nauczycielskim i w wyznaczonych przez siebie terminach konsultacji. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wyrażania swoich opinii o pracy 
szkoły  i przekazywania ich dyrektorowi: 

1) za pośrednictwem rady oddziałowej rodziców, 
2) za pośrednictwem wychowawcy, 
3) bezpośrednio, w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły na przyjmo- 

wanie rodziców. 
6. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wyrażania i przekazywania swoich opinii 

o   pracy   szkoły   organowi   prowadzącemu   lub   sprawującemu    nadzór   pedagogiczny   
za pośrednictwem Rady Rodziców. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek; 
1) uczestniczenia w stałych zebraniach organizowanych przez wychowawców 

oraz w sytuacjach interwencyjnych; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne; 
3) zapewnienia uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 
4) monitorowania postępów w nauce i frekwencji ucznia na zajęciach edukacyjnych. 

 

3.4.3 Pomoc materialna uczniom 
 

§ 65. Pomoc materialna udzielana jest uczniom będącym w trudnej sytuacji  życiowej  
zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oraz w formie zapomogi losowej po rozpatrzeniu 
stosownego wniosku przez Radę Rodziców Zespołu. 
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3.4.4  Współpraca  z poradnią psychologiczno – pedagogiczną 
 

§ 66. 1. Współpraca Zespołu z poradnią psychologiczno – pedagogiczną dotyczy pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

                  2.  Odbywa się ona w formie konsultacji indywidualnych,
 warsztatów i szkoleń organizowanych dla uczniów, rodziców i nauczycieli          
zgodnie z ich bieżącymi potrzebami. 
 

  
 
 
 

Dział IV. Organizacja szkoły  

 

Rozdział I (§§67-85) 
 

4.1.1 Baza szkoły 
 

§ 67. 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada: 
1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 
2) multimedialne centrum informacji; 
3) pracownie komputerowe; 
4) salę do zajęć psychoedukacyjnych; 
5) salę do zajęć rewalidacyjnych 
6) pracownie zajęć praktycznych mechanicznych dla uczniów Technikum nr 3 w Brzegu 

przy ul. Kamiennej 1; 
7) pracownię   zajęć   praktycznych   budowlanych   i   renowacji   zabytków architektury 

dla uczniów Technikum nr 3 w Brzegu przy ul. Kamiennej 1; 
8) pracownię fryzjerską; 
9) bibliotekę i czytelnię; 
10) aulę szkolną ( sala patrona szkoły); 
11) salę gimnastyczną wraz z zapleczem; 
12) siłownię; 
13) salę fitness; 
14) boisko szkolne, 
15) szatnię, 
16) archiwum, 
17) radiowęzeł, 
18) gabinet pielęgniarski, 
19) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze. 

 

4.1.2 Działalność innowacyjna i eksperymentalna 
 

§ 68. 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 
eksperymentalne. 

2.Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada 
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Pedagogiczna  po  uzyskaniu  zgody  nauczycieli,  którzy  będą  uczestniczyć  w  innowacji, 
oraz opinii Rady Szkoły. 

3.Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1,nauczyciel 
przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli 
mianowanych lub dyplomowanych. 

 

4.1.3 Praktyki studenckie 
 

§ 69. 1. Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu może przyjmować 
słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących 
nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozu- 
mienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi 
nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

2. Koszty związane z  przebiegiem  praktyk  pokrywa  zakład  kierujący  na  praktykę. 
Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły. 

 

 

4.1.4 Biblioteka i Multimedialne Centrum Informacji 
 

§ 70. 1. W szkole działa biblioteka i Multimedialne Centrum Informacji ( MCI). Biblioteka jest 
: 

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie indywidualnie 
pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 
2. Zadaniem biblioteki i MCI w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II 

Piasta w Brzegu. jest : 
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotece- 

nych; 
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki, 
3) prowadzenie działalności informacyjnej; 
4) zaspokajanie  zgłaszanych  przez  użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyj- 

nych; 
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania oraz edukacji artystycz- 

nej i wychowawczej 
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania 

uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 
10) organizacja wystaw okolicznościowych. 

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy: 
1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 
przedmiotowych; 

b. prowadzenie  działalności  informacyjnej  i  propagującej  czytelnictwo,  bibliotekę  
i jej zbiory; 
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c. zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania 
informacji; 

d. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 
zainteresowań i potrzeb; 

e. indywidualny instruktaż w zakresie posługiwania się e – źródłami ( internetowymi 
źródłami informacji); 

f. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji 
szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań 
dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej 
uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia; 

g. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki. 
2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych: 

a. troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki; 
b. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 

przeprowadzanie ich selekcję; 
c. prowadzenie ewidencję zbiorów; 
d. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów; 
e. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej; 
f. prowadzenie dokumentację pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, 

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów; 
g. planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki; 
h. składanie  do  dyrektora  szkoły  rocznego  sprawozdania  z pracy biblioteki wraz 

z  oceną stanu czytelnictwa w szkole; 
i. ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić 

własny warsztat pracy. 
4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia 

zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących   
w  szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki 
przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli 
określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki i medioteki. 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który: 
1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblio- 

teki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 
2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i peda- 

gogicznymi według obowiązujących norm etatowych  oraz  zapewnia  im  warunki 
do doskonalenia zawodowego; 

3) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy; 
4) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu 

systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole; 
5) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie 

przy zmianie bibliotekarza; 
6) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności 
i planie pracy biblioteki. 

8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę 
Rodziców i innych ofiarodawców. 
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§ 71. Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej, prawa i obowiązki czytelników określa 
regulamin biblioteki i MCI Zespołu. 
 

4.1.5 Organizacja zajęć w pracowniach  zajęć praktycznych 
 

§  72.  Uczniowie  przed  rozpoczęciem  zajęć  praktycznych  mają  obowiązek  zapoznać  się   
z regulaminem ich odbywania i przestrzegania jego zapisów w trakcie zajęć. 

§  73.  1.  Warunkiem  podjęcia  zajęć  w  pracowni  jest  zapoznanie  się  z  przepisami  bhp     
i potwierdzenie tego podpisem na stosownym oświadczeniu. 

2. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać przepisów bhp, w szczególności w zakresie 
dotyczącym posługiwania się maszynami, urządzeniami, narzędziami, składowania i przemie- 
szczania ciężarów. 

3. W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego uczeń ma obowiązek zgłosić 
zaobserwowany fakt prowadzącemu zajęcia. 

4. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i higieny pracy. 
5. Uczniowie przystępują do zajęć ubrani we właściwe ubrania i obuwie robocze. 
6. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w określonych planem godzinach,    

w wyjątkowych przypadkach w innym czasie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. 
7. Uczniów obowiązuje kategoryczny zakaz włączania napięcia zasilającego oraz in- 

nych urządzeń bez zgody i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

§   74. 1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel przeprowadza wstępny instruktaż, zgodnie       
z nim uczniowie dobierają: 

1) rysunki, 
2) narzędzia, 
3) materiał pomocniczy, 
4) sprzęt ochrony osobistej ( np. kaski, okulary, rękawice) 

2. Uczeń ma obowiązek być teoretycznie przygotowany do wykonania ćwiczenia 
przewidzianego programem nauczania zgodnie z instrukcja prowadzącego zajęcia. 

3. Uczeń ma obowiązek mieć w czasie zajęć materiały piśmiennicze wymagane przez 
nauczyciela, niezbędne do prowadzenia notatek związanych z wykonywaniem zadania.  
Uczeń przedstawia notatki do oceny nauczycielowi na końcu zajęć, a w razie potrzeby 
również w trakcie ich trwania. 

4. W czasie zajęć uczniom zabrania się : 
1) opuszczania terenu zajęć ( np. w czasie przerwy), 
2) hałaśliwego zachowywania się, 
3) przechodzenia do innych zespołów, grup bez wiedzy i zgody nauczyciela, 
4) wynoszenia z pracowni wszelkich sprzętów, narzędzi, urządzeń i materiałów bez 

wiedzy i zgody nauczyciela. 
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5. Po zakończeniu zajęć praktycznych nauczyciel dokonuje ich podsumowania i ocenia 
pracę uczniów. W przypadku oceny niedostatecznej uczeń powtarza zajęcia w wyznaczonym 
przez nauczyciela terminie. 

§ 75. 1. W razie stwierdzenia przez ucznia uszkodzenia sprzętu ma on obowiązek 
natychmiast powiadomić o tym nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

2. W przypadku celowej dewastacji sprzętu, pomieszczeń pracowni, pomieszczeń 
socjalnych uczeń będzie ukarany zgodnie ze Statutem szkoły. 

 

4.1.6 Zespoły nauczycielskie 
 

§ 76. 1. Nauczyciele tworzą zespoły zadaniowe: 
                            1)zespół ds. układania tygodniowego rozkładu zajęć; 
                            2)zespół ds. planowania pracy szkoły; 
                            3)zespół ds. promocji szkoły; 

                   4)zespół ds. współpracy z zagranicą; 
5) zespół wychowawczy; 
6) zespół uczący; 
7) zespół ds. ewaluacji wewnętrznej. 

2. Istnieje możliwość powstawania innych zespołów w zależności od potrzeb szkoły. 
3. Pracą zespołu zadaniowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły 

przewodniczący. 
4. Zespoły zadaniowe uczestniczą w zebraniach co najmniej dwa razy w półroczu 

zgodnie z ustalonym harmonogramem w celu dokonywania analizy efektów pracy, w tym 
wychowawczej, formułowania wniosków i rekomendacji do pracy, przygotowania 
sprawozdania ze swojej działalności. 

5. Przewodniczący zespołu zadaniowego składa pisemne sprawozdanie na zakoń- 
czenie pierwszego półrocza i roku szkolnego. 

 

§ 77. 1. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą komisje przedmiotowe i inne zgodnie 
z potrzebami szkoły: 

1) Komisję przedmiotów humanistycznych – nauczyciele języka polskiego, historii, 
wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, religii, bibliotekarki szkolne; 

2) Komisję języków obcych; 
3) Komisję przedmiotów matematyczno – przyrodniczych: nauczyciele matematyki, 

fizyki, chemii, geografii, biologii, informatyki; 
4) Komisję  przedmiotów  zawodowych   –  nauczyciele  przedmiotów  zawodowych   

i zajęć praktycznych; 
5) Komisję wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa; 
6) Komisję socjalną; 
7) Komisję statutową; 
8) Komisję rekrutacyjną. 
2. Pracą komisji kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący. 
3. Komisje  przedmiotowe  i inne  uczestniczą w zebraniach  co  najmniej  dwa  razy  

w półroczu zgodnie z ustalonym harmonogramem w celu dokonywania analizy wyników 
egzaminów   zewnętrznych,   pracy   dydaktycznej   i   innej,   wynikającej   z   jej        specyfiki, 



Statut Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu 

37 

 

 

 

formułowania wniosków i rekomendacji do dalszej efektywniejszej pracy z uczniami, 
przygotowania sprawozdania ze swojej działalności. 

4. Przewodniczący składa pisemne sprawozdanie z działalności komisji na zakończe- 
nie pierwszego półrocza i roku szkolnego. 

 

4.1.7 Wicedyrektor 
 

§ 78. 1.Wicedyrektor szkoły współpracuje z dyrektorem i Radą Pedagogiczną w zakresie 
przygotowania organizacyjnego szkoły w danym roku szkolnym, w tym projektów 
następujących dokumentów: 

1) arkusza organizacyjnego szkoły; 
2) przygotowania projektów: 

a. rocznego planu pracy szkoły; 
b. kalendarza roku szkolnego; 
c. harmonogramów miesięcznych zadań szkoły. 

3) tygodniowego planu zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy uczniów i nauczycieli. 
4) sprawozdania z realizacji planu nadzoru. 
2. Współpracuje z pedagogiem szkolnym w zakresie profilaktyki niedostosowania 

społecznego  młodzieży,  resocjalizacji   oraz   pomocy   psychologiczno   –   pedagogicznej   
dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

3. Organizuje i nadzoruje zebrania z rodzicami i ich pedagogizację. 
4. Nadzoruje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli statutu Zespołu. 
5. Prowadzi dokumentację związaną z realizacją zajęć wychowania do życia w ro- 

dzinie. 
6. Kontroluje dokumentację  i nadzoruje   realizację  zajęć pozalekcyjnych  
7. Współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie sprawowania nadzoru 

pedagogicznego szkoły. 
1) ustala zastępstwa za nieobecnych w danym dniu nauczycieli i prowadzi księgę 

zastępstw dla nauczycieli; 
2) organizuje i kontroluje dyżury nauczycieli w czasie przerw; 
3) nadzoruje pracę zespołów zadaniowych i komisji przedmiotowych; 
4) obserwuje  zajęcia  dydaktyczne  i  wychowawcze zgodnie  z  ustaleniami  planu 

nadzoru; 
5) czuwa nad organizacją i przebiegiem imprez i uroczystości szkolnych; 
6) czuwa nad prawidłowa działalnością Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji 

młodzieżowych, kół zainteresowań; 
7) Kontroluje dokumentację nauczycieli i wychowawców klas, w tym e – dziennik 

oraz dokumentację opiekunów kół zainteresowań; 
8) wnioskuje w sprawie nagród i kar dla uczniów. 
8. Przedstawia sprawozdania z pełnionego nadzoru i wnioski z realizacji procesu 

dydaktycznego  i wychowawczo – opiekuńczego szkoły. 
9. Koordynuje pracę nauczycieli związaną z tworzeniem szkolnego zestawu 

programów nauczania. 
10. Nadzoruje prace Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej i rekrutację elektroniczną. 
11. Nadzoruje wprowadzanie danych do Systemu Informacji  Oświatowej ( SIO). 
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12. Zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności na podstawie stosownego 
pełnomocnictwa. Posługuje się pieczęcią Z upoważnienia dyrektora szkoły. 

13. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora. 
14. Odpowiada za realizację przydzielonych zadań przed dyrektorem szkoły. 

 

§ 79. 1. Wicedyrektor szkoły ma następujące uprawnienia: 
1) Podczas pełnienia bieżącego nadzoru nad szkołą ma prawo do przydzielania zadań 

służbowych i wydawania poleceń; 
2) W czasie nieobecności dyrektora ma prawo do podpisywania dokumentów finan- 

sowych szkoły po konsultacji z dyrektorem; 
3) Nadzoruje i kontroluje prawidłowość realizacji przez nauczycieli obowiązkowych     

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
4) Nadzoruje i egzekwuje prawidłową realizację podstaw programowych z poszcze- 

gólnych przedmiotów; 
5) Zatwierdza rozkłady materiału nauczycieli; 
6) Wnioskuje w sprawie przydziału czynności nauczycieli; 
7) Wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz dodatków motywa- 

cyjnych dla nauczycieli. 
 

§ 80. 1. Wicedyrektor szkoły odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, Radą Pedago- 
giczną, organem prowadzącym szkołę i nadzorującym ją za: 

1) Realizowanie powierzonych obowiązków; 
2) Prawidłowe realizowanie założeń dydaktyczno – wychowawczych szkoły; 
3) Estetykę w szkole i poszanowanie mienia społecznego; 
4) Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy; 
5) Prawidłową realizację dyżurów pełnionych przez nauczycieli. 

 

4.1.8 Kierownik szkolenia praktycznego 
 
 

§ 81. 1. Kierownik szkolenia praktycznego współpracuje z dyrektorem i Radą Pedagogiczną   
w zakresie szkolenia praktycznego uczniów Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
nr 3 w Brzegu: 

1) organizuje i czuwa nad przebiegiem zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych 
uczniów Technikum nr 3 w Brzegu. 

2) Kontroluje  przebieg  zajęć  praktycznych  uczniów     i  młodocianych  pracowników     
i  praktyk  zawodowych  na  terenie  szkoły  oraz  zakładów  pracy  we  współpracy      
z nauczycielami przedmiotów zawodowych. 

3) Kieruje pracami szkoły w zakresie współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną      
w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

4) Prowadzi zajęcia dydaktyczne z młodzieżą w ustalonej przepisami liczbie godzin. 
5) Prowadzi nadzór zgodnie z ustaleniami planu nadzoru. 
6) Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem Kierownik szkolenia Praktycznego 

oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kom- 
petencji. 

7) Zapewnia w miarę możliwości wyposażenie pracowni zajęć praktycznych. 
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§ 82. 1. Do obowiązków kierownika szkolenia praktycznego należy: 
1) Organizowanie i kontrola zajęć praktycznych, praktyk zawodowych. 
2) Organizowanie i przygotowanie dokumentacji egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe 
3) Opracowywanie i spisanie umów z firmami dotyczącymi praktyk zawodowych 

uczniów technikum. 
4) Organizowanie i nadzorowanie przebiegu praktyk zawodowych uczniów technikum 
5) Współdziałanie z przewodniczącym Komisji Przedmiotów Zawodowych 

oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych. 
6) Prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniem praktycznym uczniów, w tym 

umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, zaświadczeń o ocenach 
śródrocznych,  rocznych i końcowych z zajęć praktycznych. 

7) Koordynowanie przepływu informacji o osiąganych przez młodocianych pracowni- 
ków wynikach nauczania i zachowania  stanowiących  podstawę śródrocznej, rocznej  
i końcowej klasyfikacji. 

8) Reprezentowanie szkoły w kontaktach z  pracodawcami młodocianych pracowników   
i organizacjami pracodawców. 

 

§  83.  Kierownik  szkolenia   praktycznego   podlega   dyrektorowi   Zespołu   i   odpowiada  
za prawidłową organizację zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych w szkole. 

 

4.1.9 Kierownik gospodarczy 
 

§ 84. 1. Kierownik gospodarczy kieruje zespołem pracowników administracyjnych i obsługi 
oraz określa  zadania  i  odpowiedzialność  tych  pracowników  w  formie  zakresu  czynności, 
a także stwarza im warunki pracy oraz zapewnia warunki BHP w porozumieniu z specjalistą 
ds. BHP. 

2. Do obowiązków kierownika gospodarczego należy: 
1) sprawna obsługa kancelaryjno - biurowa szkoły, 
2) pilnowanie terminów ważności książeczek pracowników szkoły i organizowanie badań 

okresowych, 
3) prowadzenie wymaganej dokumentacji pracowników, 
4) wykonywanie sprawozdań GUS, 
5) zakup druków i materiałów kancelaryjnych oraz środków niezbędnych do prowadzenia 

placówki i wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, 
6) inwentaryzowanie i znakowanie sprzętu szkolnego oraz prowadzenie ksiąg 

inwentarzowych, 
7) przedstawianie dyrektorowi szkoły projektu budżetu szkoły na wydatki 

administracyjno – gospodarcze, 
8) zapewnienie sprawności techniczno - eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych 

oraz zabezpieczenie gmachów i majątku szkolnego, 
9) dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe i klucze od wyjść 

ewakuacyjnych, 
10) nadzorowanie utrzymania czystości gmachów oraz terenu wokół szkoły, 
11) zapewnienie opieki nad zielenią szkolną w czasie ferii, 
12) czuwanie nad prawidłową gospodarką materiałową pracowników szkoły, 



Statut Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu 

40 

 

 

 

13) reprezentuje pracowników niepedagogicznych wobec dyrektora szkoły, 
14) ocenianie pracy pracowników niepedagogicznych, wnioskowanie o awanse, 

przydzielanie premii, występowanie o zmianę stosunku pracy do dyrektora szkoły, 
15) Opiniowanie wniosków i podań pracowników niepedagogicznych do dyrektora szkoły 

i komisji socjalnej. 
16) ustalanie harmonogramu tygodniowej i dziennej pracy administracji i obsługi, a także 

harmonogramu ich urlopów, 
3. Współpracuje z dyrekcją szkoły w zakresie informowania pracowników 

niepedagogicznych o celach i zadaniach programu wychowawczego szkoły. 
4. Ponosi odpowiedzialności przed dyrektorem szkoły za wykonanie własnych zadań, 

powierzone mienie a także za dyscyplinę, poziom i atmosferę pracy pracowników niepedago- 
gicznych. 

 
§ 85. Zasady i procedury tworzenia stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowni- 
czych określają odrębne przepisy . 

 
  

 
 
 

Dział V. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego  

 

Rozdział I. Ogólne cel i zasady oceniania (§§86-222) 
 

5.1.1 Przepisy ogólne 
 
 

§ 86. 1. Nauczyciele w pierwszym miesiącu roku szkolnego informują uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, 
rocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających    
z realizowanego przez siebie programu nauczania, które określa każdy nauczyciel 
przedmiotu w przedmiotowym systemie oceniania. 

2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
3) Kryteriach oceniania tych osiągnięć. 
4) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych. 
5) Zasadach klasyfikacji i promocji. Odpowiedniej informacji o wymogach, zasadach 

oceniania zachowania udziela wychowawca klasy. 
 

§ 87. 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach ocen zachowania oraz warunkach i trybie 
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
2.   Wychowawca  ma   obowiązek  zapoznania  rodziców   (prawnych  opiekunów)   z 
zasadami korzystania  z  e-dziennika  i  możliwością  monitorowania  frekwencji  dziecka w 
szkole oraz jego nauczania i zachowania. 
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§  88.  Zasady Oceniania  Wewnętrznego (ZOW)   zostały   opracowane  na  podstawie 
obowiązujących przepisów prawa oświatowego. 

 
§ 89. ZOW uwzględnia zmiany rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w zakresie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i spraw- 
dzianów w szkołach publicznych, podlega ewaluacji uwzględniającej propozycje nauczycieli, 
uczniów, rodziców (prawnych opiekunów). 

 

§ 90. Wszelkie zmiany ZOW dokonywane są przez radę pedagogiczną i podane do wiado- 
mości uczniom, rodzicom (opiekunom prawnym). 

 

§ 91. 1. Za  funkcjonowanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego odpowiedzialni są: 
1) Dyrektor Szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Samorząd Uczniowski; 
4)  Rada Rodziców. 

 
§ 92. Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy 
sporne, wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor szkoły. 

 

§ 93. Warunki i sposób prowadzenia egzaminów zewnętrznych regulują odrębne przepisy 
prawa oświatowego oraz procedury. 

 
§ 94. 1. Zasady Oceniania Wewnętrznego  to uporządkowany układ: 

1) Zasad oceniania. 
2) Sposobów sprawdzania i oceniania. 
3) Sposobów komunikowania i poprawiania wyników. 
4) Kryteriów oceniania. 

 

5.1.2 Podstawowe cel i zasady oceniania szkolnego 
 

§ 95. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce; 
2) Uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewi- 

dzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie; 
3) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i wdrażaniu do syste- 

matycznej pracy, samokontroli i efektywnej samooceny; 
4) Ukierunkowanie  pracy  ucznia  oraz  motywowanie  do  dalszych  postępów  w  nauce 

i zachowaniu; 
5) Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
6) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej; 
7) Śródroczne i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej 

podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzi- 
nego na dany okres (półrocze, rok szkolny, cykl kształcenia). 
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8) Monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiąg- 
nięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi 
dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 

§ 96. 1. Ocenianiu podlegają: 
1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

a. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpozna- 
waniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających   
z podstawy programowej, określonej  w  odrębnych  przepisach  i  realizowanych 
w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę; 

b. Podmiotem oceniania uczniów jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne; 

c. Ocena ustalona przez nauczyciela nie może być zmieniona decyzją 
administracyjną. 

2) Zachowanie ucznia: 
a. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, 

nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych; 

b. Podmiotem w ocenianiu zachowania uczniów jest wychowawca klasy. 
3) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
a. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców 
(prawnych opiekunów). 

b. Bieżące ocenianie według skali i w formach przyjętych w szkole. 
c. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania. 
d. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. 
e. Ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodat- 

kowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

f. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

g. Ustalanie  sposobu   przekazywania   rodzicom   (prawnym   opiekunom)   informacji   
o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

§ 97. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

 

§ 98. 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod 
uwagę systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych na rzecz kultury fizycznej. 
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2. Uczeń, który nie ćwiczy na lekcji wychowania fizycznego, a nie ma zwolnienia 
lekarskiego lub usprawiedliwienia od rodzica (prawnego opiekuna), może być zaangażowany 
do prac na terenie szkoły. 

 

§ 99. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego  lub  informatyki  
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 
wydanej przez lekarza na czas określony . Nie zwalnia to jednak ucznia z obecności na 
lekcjach  podczas  tych  zajęć,  chyba  że  są  one  pierwszą  lub  ostatnią  godziną  lekcyjną      
i uczeń otrzymał pisemną zgodę od dyrektora szkoły zwalniającą go z uczęszczania na te 
zajęcia. 

3. W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  z wychowania  fizycznego,   informatyki 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 

 

§ 100. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 
publicznej lub niepublicznej poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej,  w  tym  publicznej  
lub niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką 
dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub 
całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki 
drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się zwolniony. 

 

§ 101. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady przedmiotowej 
o zasięgu wojewódzkim, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 
klasyfikacyjną. 

 

§ 102. Warunkiem dokonania klasyfikacji i promocji ucznia - młodocianego pracownika jest 
dostarczenie przez ucznia na tydzień przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 
rady pedagogicznej wychowawcy klasy ocen z praktycznej nauki zawodu oraz z zajęć 
edukacyjnych  realizowanych  w  formie  kursów  zawodowych.  Ocena  ta  jest  niezbędna   
do klasyfikacji ucznia. 

 
§ 103. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne jest procesem, w którym wyróżnia się ocenianie 
bieżące, polegające na ustalaniu ocen cząstkowych osiągnięć edukacyjnych ucznia. Ocenianie 
wiedzy i umiejętności powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, 
warunkach zapewniających obiektywność oceny. Należy przestrzegać rytmicznego oceniania 
postępów. 

2. Przyjmuje  się  następujące  bieżące  formy  sprawdzania  osiągnięć   edukacyjnych 
ucznia:  

1) Pisemne prace klasowe (obejmujące treści całego działu); 
2) Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności (obejmujące ostatnio 

przerabianą tematykę); 
3) Testy; 
4) Kartkówki (to pisemna praca z 3. ostatnich lekcji); 
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5) Odpowiedzi ustne; 
6) Zadania praktyczne i ćwiczenia praktyczne; 
7) Prace domowe (pisemne i ustne); 
8) Aktywność na zajęciach lekcyjnych; 
9) Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 
10) Prezentacja przez uczniów opracowanych samodzielnie referatów; 
11) Sprawdziany wykorzystane jako forma badania wyników nauczania; 
12) Prowadzenie zeszytu przedmiotowego; 
13) Inne (recytacja poezji i fragmentów prozy, umiejętność pracy w zespole, 

redagowanie gazetek szkolnych, aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych 
związanych z danym przedmiotem, prace długoterminowe). 

 
§ 104. 1. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne oceny śródroczne, roczne będące miarą osiągnięć 
edukacyjnych ucznia, ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) Ocena celująca - 6 cel 

2) Ocena  bardzo dobra - 5 bdb 

3) Ocena dobra - 4 db 

4) Ocena dostateczna - 3 dst 

5) Ocena dopuszczająca - 2 dop 

6) Ocena niedostateczna - 1 ndst 

 

§ 105. 1. Oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów można wystawiać ze znakiem „+”   
lub „−”. Znak „+” przy danej ocenie cząstkowej informuje, że wiadomości i umiejętności 
ucznia nieznacznie wykraczają poza kryteria tej oceny. Znak „−” informuje, że wiadomości      
i umiejętności w minimalnym stopniu nie mieszczą się w kryteriach danej oceny. 

2. Przy   zapisie   ocen   cząstkowych   ze   stosowaniem   znaków   „+”        lub   „ –„ 
przyporządkowuje się im odpowiednie wartości według poniższej skali: 

 
ocena 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 

wartość

cććć 

6 5,75 5,5 5 4,75

5555

5 

4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1,5 1 

 

3. Wprowadza się obowiązek opisu zakresu ocenianego materiału przy dokonywaniu 
przez nauczycieli wpisów ocen cząstkowych wagi 2. oraz wagi 3. w e – dzienniku. 

 
§ 106. 1. Liczba ocen cząstkowych będących podstawą do wystawienia klasyfikacyjnej oceny 
śródrocznej, rocznej i końcowej nie może być mniejsza niż: 
1) 3 przy jednej godzinie zajęć lekcyjnych z danego przedmiotu w tygodniu; 
2) 4 przy dwóch godzinach zajęć lekcyjnych z danego przedmiotu w tygodniu; 
3) 6 przy trzech godzinach zajęć lekcyjnych z danego przedmiotu w tygodniu; 
4) 7 przy czterech i więcej godzinach zajęć lekcyjnych z danego przedmiotu w tygodniu. 

 

§ 107. Oceny śródroczną, roczną i końcową z religii  wlicza się do średniej ocen ucznia. 
 

§ 108. 1. Ogólne kryteria oceniania są następujące: 
 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
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a. doskonale opanował wiadomości i umiejętności wymagane podstawą progra- 
mową na danym etapie kształcenia, 

b. potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 
c. samodzielnie zdobywa wiedzę, przetwarza wiadomości z różnorodnych źródeł, 

twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 
d. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych, 
e. uczeń bezbłędnie odtwarza wiedzę podstawową, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. 
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a. w pełnym zakresie opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie 
programowej; 

b. potrafi wykorzystywać wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności do realizowania 
bieżących zadań; 

c. samodzielnie zdobywa wiedzę z różnych źródeł; 
d. cechuje go względnie duża samodzielność przy przetwarzaniu  różnych  informacji  

z różnych źródeł; 
e. ucznia cechuje myślenie i praca twórcza, potrafi zastosować posiadaną wiedzę    do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania w danej 
klasie; 

b. poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów; 
c. przy łączeniu wiadomości podstawowych z dodatkowymi wymaga pomocy 

nauczyciela; 
d. posiada umiejętność przetwarzania wiadomości o ograniczonym zakresie; 
e. ucznia cechuje prosta praca odtwórcza. 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a. opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone 
programem nauczania; 
b. odtwarza wiedzę podstawową z niewielkimi błędami i z pomocą nauczyciela; 
c. posiada umiejętność przetwarzania wiadomości w ograniczonym zakresie; 
d. wykonuje (rozwiązuje) typowe problemy teoretyczne lub praktyczne; 
e. ucznia cechuje minimalna praca odtwórcza. 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
a. ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te 

nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 
przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

b. przetwarza wiadomości w ograniczonym zakresie i wymaga pomocy nauczyciela; 
c. ucznia cechuje wyłącznie praca odtwórcza przy pomocy nauczyciela. 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a. nie opanował tych wiadomości umiejętności, które są konieczne do dalszego kształ- 

cenia, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu; 
b. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań (prac) o niewielkim, elementarnym 

stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela; 
c. nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy z podstawowych źródeł (np. podrę- 

cznika); 
d. nie posiada i nie prowadzi notatek, nie odrabia zadań domowych; 
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e. nie   bierze   udziału   w   lekcji   wychowania   fizycznego,   nie   przynosi   stroju  i nie 
ćwiczy. 

2. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej 
dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych. 

 

§ 109. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 110. 1.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców /prawnych opiekunów. 
2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę z kontrolnych prac pisemnych, 

śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych: 
1) uczniowi  ustnie  w  czasie  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć   edukacyjnych  oraz 
indywidualnych konsultacji; 
2) rodzicom/prawnym opiekunom ustnie w czasie wywiadówek, indywidualnych konsultacji 
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela oraz pisemnie na wniosek    rodzica 
/prawnego opiekuna złożony na piśmie w sekretariacie Szkoły. 

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne prace ucznia oraz inna dokumentacja 
dotycząca oceniania ucznia są udostępniane są uczniowi i jego rodzicom/ prawnym 
opiekunom. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 
klasyfikacyjnego lub poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

5. Dokumentację dotycząca oceniania ucznia, określoną w punktach 3. i 4. 
udostępnia nauczyciel lub dyrektor Szkoły: 

1) uczniowi w czasie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, indywidualnych 
konsultacji w klasie w obecności nauczyciela; 
2) rodzicowi/ prawnemu opiekunowi  w  czasie wywiadówki,  indywidualnej  konsultacji   
w klasie w obecności nauczyciela lub dyrektora Szkoły w wyznaczonym terminie. 

6. Na wniosek ucznia, rodzica/opiekuna prawnego można dokonać kopii 
udostępnianej pisemnej pracy kontrolnej ucznia. 

 
§ 111. Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania uczniów o pracy klasowej lub spraw- 
dzianie pisemnym co najmniej na tydzień przed ich przeprowadzeniem i dokonaniem wpisu 
do dziennika elektronicznego: praca klasowa, sprawdzian. 

 
§ 112. W ciągu jednego dnia mogą być przeprowadzone: jedna praca klasowa z całego działu 
lub sprawdzian obejmujący ostatnio przerabianą tematykę. W ciągu tygodnia trzy prace 
klasowe lub sprawdziany. 

 

§ 113. Sprawdzanie i ocenianie prac pisemnych dotyczących większej części materiału (praca 
klasowa, sprawdzian) nie powinno trwać dłużej niż 14 dni od daty ich przeprowadzenia. 

 

§ 114. Kartkówka to pisemna praca z trzech ostatnich lekcji. Dla tej formy sprawdzania 
wiedzy nie wymaga się uprzedniej zapowiedzi i może być przeprowadzona każdego dnia. 
Kartkówki powinny być sprawdzone i ocenione w ciągu jednego tygodnia. 
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§ 115. Nauczyciel ma obowiązek dać do wglądu każdą ocenioną pracę pisemną, a uczeń ma 
prawo do uzasadnionego zweryfikowania oceny tej pracy. 

 
§ 116. Wszyscy uczniowie mają obowiązek przystąpienia do pracy klasowej lub sprawdzianu 
pisemnego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku nieobecności 
obowiązkiem ucznia jest przedstawienie usprawiedliwienia w formie pisemnej (od rodziców, 
lekarza). 

 

§ 117. 1. Uczeń, który nie uczestniczył w pisaniu pracy klasowej, sprawdzianu pisemnego   
bez względu na przyczyny nieobecności, ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzenia 
jego osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela. 

2.  Nieobecność  ucznia  na  sprawdzianie   bądź   pracy  klasowej   należy   oznaczać   
w odpowiedniej rubryce  zapisem „nb.”. 

 

§ 118. Jeżeli uczeń nie przystąpił do pracy klasowej lub sprawdzianu z przyczyn 
usprawiedliwionych  ma  prawo  zaliczyć  ten  materiał  w  terminie  do  dwóch  tygodni,         
a z przyczyn nieusprawiedliwionych ma obowiązek w trybie natychmiastowym. 

 

§ 119. W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej procedury oceniania nauczyciel 
ma prawo w trybie określonym przez PSO, sprawdzić czy uczeń opanował wiedzę i umieję- 
tności. 

 

§ 120. Jeżeli uczeń nie przystąpi w terminie dwóch tygodni do zaliczenia pracy klasowej       
lub sprawdzianu, nauczyciel ma prawo uznać tę pracę pisemną jako niezaliczoną i wpisać 
ocenę niedostateczną. 

 

§ 121.  Uczeń  ma  prawo  do  jednokrotnej  próby  poprawienia  oceny  z  pracy  klasowej  
lub sprawdzianu w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch 
tygodni od daty jej wystawienia. 

 
§ 122. 1. Poprawiane oceny ze sprawdzianów i prac klasowych należy wpisywać obok rubryki 
z oceną poprawianą. Do średniej ważonej liczone są obie oceny. 

2.  Jeśli uczeń  skorzystał z  prawa do poprawy oceny cząstkowej ze  sprawdzianów      
i prac klasowych, ale nie została ona podwyższona, wpisuje się ją w tym samym miejscu. 

 
§ 123. Koordynatorem pisemnych  prac  klasowych  w  każdej  klasie  jest  wychowawca,  
który czuwa nad obciążeniem pracą umysłową wychowanków i właściwym planowaniem 
prac klasowych z poszczególnych przedmiotów. 

 

§ 124. Nieodrobienie pracy domowej może być podstawą do postawienia cząstkowej oceny 
niedostatecznej. 

 

§ 125. Za wykonanie prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę 
celującą, bardzo  dobrą  lub  dobrą,  ale  brak  lub  źle  wykonana  praca  nadobowiązkowa  
nie   może   być   podstawą   do   wystawienia    oceny    niedostatecznej,    dopuszczającej  
lub dostatecznej. 
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§  126.  Na  pierwszej  lekcji  z  danego  przedmiotu,  po  feriach  świątecznych,  zimowych   
lub wakacjach, a także po nieobecności spowodowanej wydarzeniem losowym (np. śmierć 
bliskich, wypadek, pobyt w szpitalu) nauczyciel nie może odpytywać uczniów na ocenę. 

 

§ 127. Uczeń posiadający szczęśliwy numer w danym dniu jest zwolniony z  odpowiedzi 
ustnej. 

 

§ 128. Ocena roczna jest oceną za  pracę w ciągu danego roku szkolnego . 
 

§ 129. Ocena końcowa uzyskana na zakończenie edukacji w szkole z danego przedmiotu 
powinna uwzględniać pracę ucznia w ciągu wszystkich lat nauczania. 

§ 130. W przypadku kłopotów ucznia z nauką wychowawca, na prośbę nauczyciela danego 
przedmiotu,  zobowiązany  jest  do  kontaktu  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  ucznia    
i przedstawienia problemu lub bezpośredni kontakt z nauczycielem. 

 

§ 131. 1. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania rodziców (prawnych opiekunów)       
o czynionych przez ucznia postępach lub ich braku w następujących formach: 

1) Ustnie (rozmowa indywidualna); 
2) Poprzez wykaz ocen na planowanych zebraniach z rodzicami; 
3) Poprzez wpisy dokonywanie w e – dzienniku ; 
4) Poprzez wysyłanie wiadomości komunikatorem e – dziennika. 

 

5.1.3 Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa 
 

§ 132. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 
2. Pierwsze półrocze rozpoczyna się 1 września, a kończy klasyfikacyjnym zebraniem 

Rady Pedagogicznej zgodnie ze szkolnym kalendarzem roku. 
3. Drugie półrocze rozpoczyna się następnego dnia i trwa do zakończenia zajęć 

edukacyjnych w danym typie szkoły. 
 

§ 133. 1. Wprowadza się: 
9) Klasyfikację śródroczną przed zakończeniem zajęć edukacyjnych I półrocza; 
10) Klasyfikację roczną przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym; 
11) Klasyfikację końcową przed zakończeniem nauki w danym typie szkoły. 

 

§ 134. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć nauczania 
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia 
oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

 
§ 135. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki, szkoła w miarę 
możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 
§ 136. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
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i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w rozporządzeniu. 

 
§ 137. 1. W Szkole stosowany jest wagowy system oceniania oraz wystawiania oceny 
śródrocznej, rocznej i końcowej w oparciu o średnią ważoną bieżących ocen cząstkowych. 

2. Obowiązują cztery wagi ocen: 
1) ocena śródroczna - waga 4, którą wpisuje się jako pierwszą w II półroczu z danego 

przedmiotu, 
2) oceny cząstkowe wagi 1, 2 i 3 szczegółowo określają przedmiotowe systemy oceniania   

z danego przedmiotu 
3. Przyporządkowano poszczególnym wagom ocen cząstkowych następujące kolory: 
a) waga 1 – czarny, 
b) waga 2 – zielony, 
c) waga 3 – czerwony, 
d) waga 4 – niebieski. 
4. Szczegóły dotyczące kryteriów oceniania oraz wag za poszczególne formy 

sprawdzania  wiedzy  i  umiejętności  ujęte  są  w  przedmiotowych  systemach  oceniania      
z danego przedmiotu, z którymi uczniowie zostają zapoznani na początku roku szkolnego. 

 

§ 138. 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia na podstawie średniej ważonej. 

2. Średniej ważonej przyporządkowuje się klasyfikacyjną ocenę śródroczną , roczną     
i końcową zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Średnia 
ważona 

ocena 
5,66 – 6,00 celujący 

4,66 – 5,65 bardzo dobry 

3,66 – 4,65 dobry 

2,66 – 3,65 dostateczny 

1,66 – 2,65              dopuszczający 

0 – 1,65             niedostateczny 
 

           3.Warunkiem koniecznym otrzymania pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danego 
przedmiotu jest uzyskanie liczby ocen cząstkowych określonych w § 106, w tym  ocen 
pozytywnych z prac klasowych w ilości określonej przez nauczyciela w PSO oraz średniej 
ważonej co najmniej 1,66 
 

§ 139. Średnia ważona jest oceną wyjściową do wystawienia śródrocznej, rocznej i końcowej 
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ostateczna ocena jest wystawiana 
przez nauczyciela przedmiotu, może być wyższa, ale nie niższa niż wyliczona średnia ważona z 
uwzględnieniem warunku koniecznego określonego w §138 ust.3. 

  
§ 140. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięg- 
nięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia zgodnie z § 108. 
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§ 141. 1. Na dwa tygodnie przed zebraniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej rocznej 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do wpisania 
przewidywanych ocen w e – dzienniku w wyznaczonym miejscu i do poinformowania o nich 
uczniów, aby mieli możliwości ich poprawy, natomiast wychowawca klasy przewidywane 
roczne oceny klasyfikacyjne zachowania. 

2. Uczeń potwierdza zapoznanie   się z przewidywanymi ocenami swoim podpisem    
w stosownej dokumentacji wychowawcy klasy. 

 

§ 142. 1. Wychowawca klasy zobowiązany jest skutecznie poinformować rodziców(prawnych 
opiekunów) ucznia o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyj- 
nych i zachowania. 

2. Rodzice na zebraniu otrzymują pisemną informację o przewidywanych ocenach 
rocznych i potwierdzają ten fakt swoim podpisem w stosownej dokumentacji wychowawcy 
klasy. 

3. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu  wychowawca  zobowiązany jest  
do przekazania mu za pośrednictwem ucznia kartki z ocenami, która podpisana przez rodzica 
wraca do wychowawcy i przechowywana jest w jego dokumentacji do końca danego roku 
szkolnego. 

4. W w/w sposoby zapoznania rodziców ( prawnych opiekunów) są nieskuteczne, 
wychowawca tę informację przesyła im pocztą za potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 143. Przewidywana ocena może ulec zmianie w przypadku, gdy uczeń przestanie spełniać 
kryteria na proponowaną ocenę. 

 
§  144.  Ostateczne  oceny  śródroczne   i   roczne   nauczyciel   jest   zobowiązany   wpisać   
do e – dziennika w odpowiednim miejscu najpóźniej 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem 
rady pedagogicznej. 

 

§ 145. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, zaś roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może mieć wpływ    
na uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły. 

 

§ 146. Niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku 
egzaminu poprawkowego. 

 
§ 147. 1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala: 

1) W przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel 
praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk 
zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu; 
2) W pozostałych przypadkach - nauczyciel zajęć praktycznych. 

 

5.1.4 Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
 

§ 148. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 
informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  wpisują ją do e – dziennika  w odpowiednim miejscu . 
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§ 149. Przewidywane oceny roczne nie wykluczają możliwości jej zmiany, zarówno na niższą, 
jak i na wyższą, albowiem oceny ostateczne zależą od dalszych postępów w nabywaniu 
wiedzy i umiejętności przez ucznia. 

 

§ 150. 1. Wychowawca przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informacje o przewidy- 
wanych ocenach rocznych na wywiadówce, a rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają 
podpisem w stosownej dokumentacji przyjęcie ich do wiadomości. 

2. Termin wywiadówki wyznacza dyrekcja szkoły na początku roku szkolnego, z któ- 
rym     rodzice     (prawni     opiekunowie)     są     zaznajomieni     na     pierwszym     zebraniu. 

3. W przypadku nieobecności rodziców na wywiadówce informacja jest przekazywana 
przez  ucznia  na  piśmie  i   wraca   podpisana   przez   rodziców   (prawnych   opiekunów)   
do   wychowawcy.   Fakt   ten    ma    być    odnotowany    w    dokumentacji    wychowawcy. 
W szczególnych przypadkach informacja może być wysłana pocztą. 

 

§ 151. W przypadku uczniów będących pracownikami młodocianymi warunki i tryb 
uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych 
określa pracodawca. 

 

§  152.  Uczeń  może   poprawić   przewidywaną   roczną,   końcową   ocenę   klasyfikacyjną  
na  podstawie  ustnych  ustaleń  z  nauczycielem  przedmiotu   według  zasad  określonych    
w przedmiotowym systemie oceniania lub w sytuacjach spornych wystąpić o podwyższenie 
oceny przewidywanej w formie sprawdzianu. 

 
§ 153. 1.W przypadku, gdy uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie zgadzają się     
z zaproponowaną oceną i sposobem jej poprawienia, mają prawo w terminie do trzech dni 
od dnia przekazania informacji o ocenie na wywiadówce złożyć w sekretariacie szkoły 
podanie do nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne o umożliwienie podwyższenia 
oceny przewidywanej w formie sprawdzianu. 

2. Uczeń w podaniu powinien wskazać ocenę, o jaką się ubiega. 
 

§ 154. 1. Uczeń może ubiegać się o zmianę oceny, jeżeli: 
2. Z danego przedmiotu opuścił maksymalnie 50% godzin lekcyjnych, ale muszą być 

one usprawiedliwione. 
3. Wykorzystał  możliwości  poprawienia  ocen  cząstkowych  podczas   konsultacji 

lub w innych terminach wynikających ze statutu i PSO. 
 

§ 155. Sprawdziany roczne na poszczególne oceny z danych przedmiotów są opracowywane 
przez nauczycieli i weryfikowane w komisjach i podkomisjach przedmiotowych. 

 

§  156.  1.  Uczeń    otrzymuje  od  nauczyciela  pisemną  informację  o  terminie  sprawdzianu 
i wymaganiach edukacyjnych na ocenę klasyfikacyjną o którą się ubiega. Fakt ten potwierdza 
swoim podpisem. 

2. Sprawdzian przeprowadzany jest przez nauczyciela uczącego, ma charakter pracy 
pisemnej,  z  wyjątkiem  sprawdzianu  z  technologii  informacyjnej,  wychowania  fizycznego  
i zajęć praktycznych.  Sprawdzian może trwać do 60 minut. 

3. Uczeń  przystępuje do sprawdzianu nie później niż 4 dni przed radą klasyfikacyjną. 
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4. Sprawdzian uznaje się za zaliczony, jeżeli uczeń odpowie na wszystkie 
przygotowane pytania (zadania) na poziomie oceny, o którą się ubiega. 

5. Ocenę uzyskaną podczas sprawdzianu uznaje się za roczną ocenę klasyfikacyjną. 
 

§ 157. 1. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się informację zawierającą: 
1) Termin sprawdzianu; 
2) Zadania; 
3) Ocenę ustaloną na jego podstawie; 
4) Załącznik w postaci pracy ucznia, którą przechowuje nauczyciel danego 

przedmiotu do końca roku szkolnego. 
 

§  158.  Nauczyciel  przedmiotu  w  porozumieniu  z  dyrektorem  do  spraw  wychowawczych 
i wychowawcą może  nie  wyrazić  zgody  na  przeprowadzenie  sprawdzianu,  jeżeli  uczeń  
nie wykorzystał możliwości poprawienia ocen cząstkowych podczas konsultacji lub w innych 
terminach wyznaczonych przez nauczyciela. 

 
§ 159. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona na wyższą przez 
nauczyciela niezależnie od procedury określonej w §§ 148 – 159 najpóźniej do dnia 
poprzedzającego zebranie rady pedagogicznej, na którym odbędzie się przyjęcie wyników 
rocznej klasyfikacji uczniów. 

 

5.1.5 Egzamin klasyfikacyjny 
 

§ 160. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć, z których został zwolniony. 

 
§ 161. 1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, jeżeli z powodu ciągłej i bardzo częstej nieobecności (przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania) nie ma podstaw   
do ustalenia mu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych, rocznych. 

2.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany. 

 
§ 162. 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może przystą- 
pić do egzaminu klasyfikacyjnego  z  jednego,  kilku  bądź  wszystkich  zajęć  edukacyjnych.  
Do przyczyn usprawiedliwionych należą: 

1) Pobyt w szpitalu, długotrwała choroba, rehabilitacja; 
2) Szczególna  sytuacja  życiowa  ucznia,  wypadek  losowy  w  rodzinie  ucznia,   
który uniemożliwił mu systematyczne uczęszczanie na zajęcia; 
3) Powyższe przyczyny muszą być udokumentowane. 

 
§ 163.1.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawie- 
oliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może 
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Na dzień przed zebraniem klasyfikacyjnym rady 
pedagogicznej rocznej uczeń nieklasyfikowany lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 
powinni  zwrócić  się   do   dyrektora   szkoły   z  pisemną  umotywowaną   prośbą  o   zgodę 
na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. 
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2. W  przypadku  braku  podania  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  
o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego z danego przedmiotu w dniu rocznej klasyfikacji 
uczeń jest nieklasyfikowany i nie uzyskuje promocji do następnej klasy. 

 

§ 164. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

§ 165. 1.Uczniowi, który nie mógł przystąpić w wyznaczonym terminie do egzaminu klasy- 
fikacyjnego dyrektor szkoły z chwilą ustalenia usprawiedliwionych przeszkód, wyznacza 
następny termin. 

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) muszą powiadomić dyrektora szkoły 
najpóźniej w dniu egzaminu klasyfikacyjnego o przyczynach, które uniemożliwiły przystą- 
pienie do egzaminu w wyznaczonym terminie. 

 

§ 166. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem informatyki, 
wychowania fizycznego, z których powinien mieć przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 

 

§ 167. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, z których 
uczeń składa egzamin, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich 
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 
§ 168. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie został sklasyfikowany, zobowiązany jest 
podać uczniowi zagadnienia do egzaminu obejmujące całość materiału nauczania. 

 

§ 169. Zestawy egzaminacyjne powinny być tak zredagowane, aby umożliwiły uczniowi 
wykazanie się wiedzą i umiejętnościami ze wszystkich poziomów wymagań. 

 

§ 170. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów 
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

 

§ 171. 1. Nauczyciel z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  protokół 
wg wzoru określonego w odsyłaczu nr 2. 

2.  Do  protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik   
do arkusza ocen ucznia; prace ucznia przechowywane są w odrębnej teczce. 

 

§ 172. Nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego po I półroczu danego roku szkol- 
nego. 

 

§ 173. Uczeń, który nie uzyskał zgody rady pedagogicznej na zdawanie rocznego egzaminu 
klasyfikacyjnego lub do niego nie przystąpił z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie uzyskuje 
promocji i powtarza klasę. 

 
§ 174. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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§ 175. Uczeń, który nie został  sklasyfikowany z  przyczyn  nieusprawiedliwionych  do  dnia  
31  sierpnia  danego  roku  szkolnego,  nie  jest  promowany  do  klasy  programowo  wyższej  
( nie kończy szkoły) i powtarza klasę. 

 

§ 176. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi, który zmienił typ szkoły lub 
profil klasy i wystąpiły w związku z tym różnice programowe. 

 

§ 177. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych ma  formę 
zadań praktycznych. 

 

5.1.6 Egzamin poprawkowy 
 

§ 178. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych   
lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 
zajęć. 

 

§ 179. Prawo do egzaminu poprawkowego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej 
niż dwie oceny niedostateczne. Uczeń ten nie jest promowany. 

 

§ 180. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu         
z zajęć praktycznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

§ 181. 1. Zestawy egzaminacyjne powinny być tak zredagowane, aby obejmowały cały zakres 
programu nauczania realizowany w danym okresie nauki, aby umożliwiły uzyskanie uczniowi 
każdej oceny szkolnej w wyniku egzaminu poprawkowego. 

2. Zestawy egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel, który wystawił roczną ocenę 
niedostateczną z danego przedmiotu. 

3. Nauczyciel przedstawia je do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły w wyznaczonym 
terminie. 

 

§ 182. 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
2.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły i podaje do wiadomości 

do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
 

§ 183. 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.      
W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 
jako przewodniczący komisji; 

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator; 
3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 
 

§ 184. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 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 
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prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z własnej lub innej szkoły, z tym że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 
§ 185. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, wg wzoru 
określonego w odsyłaczu nr 3. 

 

§ 186. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 
ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu i ustaloną ocenę. 

 

§ 187. Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego, jest jego ostateczną 
roczną oceną klasyfikacyjną. 

 
§ 188. Uczeń, który z przyczyn losowych, usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. Uczeń     
lub jego rodzice mają obowiązek najpóźniej do dnia egzaminu powiadomić szkołę o przy- 
czynach usprawiedliwionych, które uniemożliwiły przystąpienie do egzaminu w wyzna- 
czonym terminie. 

 

§ 189. 1. 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 są one realizowane w klasie programowo wyższej. 

2. W tym celu uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie składają pisemny wniosek 
o promocję warunkową do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej Szkoły przed zebraniem 
Rady Pedagogicznej. 

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

 

§ 190. 1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić w terminie 2. dni 
roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora 
Szkoły, jeżeli  uznają,  że  ocena  z  egzaminu  poprawkowego  została  ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 
powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji 
mają zastosowanie przepisy w §§ 191 – 198. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

5.1.7 Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym. 
 

§ 191. 1.Jeżeli roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, 
dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘ- 
TNOŚCI UCZNIA. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

2. Z przeprowadzonego sprawdzianu wiedzy i umiejętności sporządza się protokół wg 
wzoru określonego w odsyłaczu nr 4. 



Statut Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu 

56 

 

 

 

§ 192. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2. dni roboczych po 
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

§ 193. 1.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 
dyrektor   szkoły   powołuje   komisję,   która   przeprowadza   SPRAWDZIAN   WIADOMOŚCI   
I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
z danych zajęć edukacyjnych. W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji; 
2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same takie 
same zajęcia edukacyjne. 

2. Zestawy zadań  sprawdzianu  przygotowuje  nauczyciel,  który  wystawił  roczną  
lub końcową ocenę klasyfikacyjną niezgodnie z przepisami prawa i przedstawia je dyrektoro- 
wi szkoły do zatwierdzenia w  wyznaczonym przez niego terminie. 

3. Dyrektor przed zatwierdzeniem przekazuje zestawy zadań do weryfikacji innemu 
nauczycielowi tego samego przedmiotu. 

 

§ 194. Termin sprawdzianu wiedzy i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami) nie później niż w ciągu 5. dni od daty wniesienia zastrzeżenia. 

 

§ 195. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas 
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. 

 
§ 196. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 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. 

 

§ 197. 1. Z prac komisji sporządza się protokół wg wzoru określonego w odsyłaczu nr 4. 
2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisem- 

ne prace ucznia. 
 

§ 198. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa powyżej, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

 
§ 199. 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 
szkoły  powołuje  komisję,  która  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  w drodze 
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głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 

2. Ustalenie klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania następuje w terminie 5. dni roboczych od 
zgłoszenia zastrzeżeń. 
 

§ 200. 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji; 
2) Wychowawca klasy; 
3) Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 
4) Pedagog szkolny; 
5) Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 
6) Przedstawiciel Rady Rodziców. 

 

§  201.  Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  jest  ostateczna   
i nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

 

§ 202. 1. Z prac komisji sporządza się protokół wg wzoru określonego w odsyłaczu nr 5. 
2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

5.1.8 Przedmiotowy system oceniania 
 

§ 203. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w pierwszym miesiącu każdego roku szkol- 
nego zapoznają uczniów z przedmiotowym systemem oceniania. 

 
§ 204. 1. Przedmiotowy system oceniania zawiera: 

1) Wymagania edukacyjne – niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych, które wynikają z realizowanego przez nauczyciela 
programu nauczania; 

2) Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) Procedurę wystawiania oceny śródrocznej, rocznej (ważenie ocen cząstkowych); 
4) Procedurę poprawiania ocen; 
5) Tryb postępowania w odniesieniu do ucznia nieklasyfikowanego za I półrocze . 

 

§  205.  W  przedmiotowych  systemach  oceniania  zawarte  są  wszystkie  inne,  nieujęte      
w niniejszym dokumencie zasady oceniania. 

 

§ 206. Zatwierdzony przez dyrektora szkoły przedmiotowy system oceniania jest częścią 
szkolnego systemu oceniania i stanowi dokument regulujący prace szkoły, jest do wglądu      
w bibliotece szkolnej i w teczkach komisji przedmiotowych. 

 

5.1.9  Ocenianie zachowania 
 

§ 207. 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 
1) systematyczne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, 
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2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
4) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
5) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
7) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
8) okazywanie szacunku innym osobom. 
9) zachowanie norm etycznych; 
10) reprezentowanie szkoły; 
11) zachowanie na lekcji. 

 

§ 208. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 
 

§ 209. Ocena zachowania ustalana jest tylko dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 
Prowadzi się bieżące ocenianie zachowania zgodnie z przyjętymi kryteriami. 

 
§ 210. 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 

1) Wzorowe; 
2) Bardzo dobre; 
3) Dobre; 
4) Poprawne; 
5) Nieodpowiednie; 
6) Naganne. 

 
§ 211.  1. Kryteria na poszczególne oceny są następujące: 
1) Wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który bez zarzutu wypełnia postanowienia 
zawarte w statucie szkoły, dotyczące obowiązków ucznia, tzn. : 

a. dba o dobre  imię  szkoły  i  godnie  reprezentuje  ją  na  zewnątrz,  biorąc  udział 
w konkursach, olimpiadach i turniejach; 

b. uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i środowiska; 
c. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia; 
d. nieobecności usprawiedliwia zgodnie z ustaleniami zawartymi w statucie; 
e. systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy; 
f. jest koleżeński i uczynny, chętnie pomaga innym; 
g. przestrzega przyjętych powszechnie norm zachowania, zwracając szczególną uwa- 

gę na kulturalne  posługiwanie się językiem ojczystym; 
h. dba o schludny wygląd i estetykę ubioru stosownego do odpowiednich zajęć, 
i. występuje w stroju galowym podczas uroczystości szkolnych; 
j. dba o zdrowy styl życia i przestrzega zakazu stosowania środków odurzających, 
k. przestrzega obowiązujących zarządzeń dyrektora szkoły; 
l. nie ma negatywnych uwag na temat jego zachowania; 
m. w czasie lekcji nie używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicz- 

nych  bez wiedzy i zgody nauczyciela. 
2) Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia; 
b. może mieć do 5 godz. nieusprawiedliwionych; 
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c. uzasadnione  nieobecności  usprawiedliwia   zgodnie   z   ustaleniami   zawartymi 
w statucie Szkoły; 

d. podporządkowuje się zarządzeniom i zaleceniom dyrekcji szkoły; 
e. uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i środowiska; 
f. przygotowuje się do zajęć lekcyjnych i aktywnie w nich uczestniczy; 
g. sumiennie wypełnia przyjęte obowiązki; 
h. przestrzega przyjętych powszechnie norm zachowania w relacjach z pracowni- 

kami szkoły i uczniami, zwracając szczególną uwagę na kulturę języka ojczystego; 
i. w czasie lekcji nie używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicz- 

nych bez wiedzy i zgody nauczyciela; 
j. w zasadzie nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne (dopuszczalne 3 spóźnienia); 
k. występuje w stroju galowym podczas uroczystości szkolnych; 
l. przestrzega zakazu stosowania środków odurzających. 

3) Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 
a. opuścił bez usprawiedliwienia do 10 godzin w półroczu; 
b. spóźnił się, tylko na pierwszą lekcję 4 – 5 razy w ciągu półrocza; 
c. przestrzega zarządzeń  dyrekcji  i  wypełnia  polecenia  wychowawcy,  nauczycieli  w 

tym dotyczące używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektro- 
nicznych bez wiedzy i zgody nauczyciela w czasie lekcji; 

d. z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów; 
be.  posługuje się poprawną, kulturalna polszczyzną; 
f. uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i środowiska; 
g. uczy się w miarę swoich możliwości i warunków; 
h. nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów; 
i. nie powoduje konfliktów i bójek, nie znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi; 
j. nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych kolegów. 

3) Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który ma sporo uchybień wobec 
wymogów statutu: 

a. opuszcza zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia, jednak ich liczba nie prze- 
kracza  25. godzin; 

b. spóźnia się, w tym na kolejne lekcje ( 6 – 10 razy w półroczu); 
c. nie przestrzega terminowości wykonywania poleceń nauczycieli; 
d. zdarza mu się nieprzestrzeganie przyjętych powszechnie norm kulturalnego 

zachowania, w relacjach z uczniami ( np. stosowanie wulgaryzmów), jednak 
reaguje zmianą zachowania pod wpływem interwencji nauczyciela; 

e. zdarza mu się przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w szkole; 
f. bez wiedzy i zgody nauczyciela w czasie lekcji używa telefon komórkowy i inne 

urządzenia elektroniczne. 
5) Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który ma dużo uchybień wobec 
wymogów statutu: 

a. opuszcza zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia, jednak ich liczba nie przekracza 
39 godzin; 

b. spóźnia się, w tym na kolejne lekcje ( 11 – 15 razy w półroczu); 
c. notorycznie łamie zakaz palenia tytoniu w szkole i stosowania innych środków 

odurzających, spóźnia się, w tym na kolejne lekcje ( 6 – 10 razy w półroczu); 
d. opuszcza  samowolnie  teren  szkoły   w   czasie   zajęć   edukacyjnych   i   przerw 

(3 odnotowane uwagi nauczyciela w e - dzienniku ); 
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e. narusza normy kulturalnego zachowania się wobec uczniów, w tym stosowanie 
wulgaryzmów, agresji słownej, również w cyberprzestrzeni, jednak z oporami 
reaguje zmianą zachowania pod wpływem interwencji nauczyciela lub wycho- 
wawcy; 

f. narusza normy kulturalnego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników 
szkoły; 

g. ma niezgodny z wymogami szkoły ubiór i wygląd ( pomimo 3. odnotowanych uwag 
nauczycieli w e - dzienniku ); 

h. bez wiedzy i zgody nauczyciela w czasie lekcji używa telefon komórkowy i inne 
urządzenia elektroniczne. 

6) Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który w większości nie przestrzega 
wymogów statutu: 

a. opuszcza zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia, ma ponad 40 godzin nieuspra- 
wiedliwionych; 

b. spóźnia na zajęcia lekcyjne, w tym na kolejne lekcje (ponad 16 wpisów w półroczu); 
c. wywiera zły wpływ na kolegów; 
d. drastycznie narusza normy kulturalnego zachowania się wobec uczniów, w tym sto- 

sowanie wulgaryzmów, agresji słownej, również w  cyberprzestrzeni,  agresji 
fizycznej, nie reaguje zmianą zachowania mimo interwencji nauczyciela lub wycho- 
wawcy; 

f. przyczynia się do utrudniania prowadzenia zajęć przez nauczyciela w klasie; 
g. drastycznie narusza normy kulturalnego zachowania wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 
h. ma niezgodny z wymogami szkoły ubiór i wygląd, pomimo ciągłych uwag nauczy- 

cieli na ten temat ( więcej jak 3 uwagi odnotowane w dzienniku); 
i. dewastuje mienie szkolne, społeczne i kolegów; 
j. działa w nieformalnych grupach ( gangi, sekty); 
k. rażąco zdradza przejawy niedostosowania społecznego ( np. narusza przepisy 

prawa); 
l. podejmowane działania wychowawcze nie przynoszą spodziewanych rezultatów; 
m. bez wiedzy i zgody nauczyciela w czasie lekcji używa telefon komórkowy i inne 

urządzenia elektroniczne. 
 

§ 212. 1. O wystawieniu danej oceny decyduje większość elementów wchodzących w skład  
jej kryterium. W ocenie zachowania należy brać pod uwagę starania ucznia nad jego 
poprawą. 

2. W ocenie zachowania wychowawca ma obowiązek uwzględnić zapisy i zalecenia 
zawarte w opinii lub orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

3. W przypadkach szczególnie rażącego naruszenia ogólnie przyjętych zasad 
zachowanie obniża się do oceny nagannej bez względu na inne kryteria. 

3a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy 
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 
§ 213. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach edukacyjnych  
do jednego tygodnia od ostatniego dnia absencji. 
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§ 214. Wychowawca klasy określa przyczynę nieobecności ucznia na obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych zgodnie z oznaczeniami zawartymi w e – dzienniku. 

§ 215. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej – karty samooceny ucznia – zgod- 
nie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada wychowawcy do wglądu – powinna być 
ona brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. 

§ 216. Ostateczną ocenę zachowania ustala wychowawca po konsultacji z samorządem 
klasowym i zespołem uczącym w klasie. 

§ 217. Przewidywana roczna ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów i ich 
rodziców ( prawnych opiekunów)   na dwa tygodnie przed zebraniem rady klasyfikacyjnej        
i wpisana do e – dziennika  w  wyznaczonym w tym celu miejscu. 

 

 

5.1.10 Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania 
 

§ 218. Podczas zebrania z rodzicami po I półroczu wychowawca informuje rodziców 
(prawnych opiekunów) o śródrocznej ocenie zachowania, która jest jednocześnie 
przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 219. 1.Uczniowie lub ich rodzice (prawni opiekunowie) zainteresowani uzyskaniem wyższej 
od  przewidywanej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania   mają   prawo   w  terminie 
do trzech dni od dnia przekazania informacji o ocenie na wywiadówce złożyć w sekretariacie 
szkoły podanie do wychowawcy o umożliwienie podwyższenia oceny. 

2. Wychowawca przekazuje na piśmie warunki, które musi spełnić uczeń, aby uzyskać 
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wyższą od przewidywanej, a uczeń potwierdza ich 
otrzymanie podpisem. 

 
§ 220. 1. Uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 
jeśli spełni poniższe warunki: 

1) Wypełni wymogi określonego powyżej trybu uzyskania wyższej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

2) Wypełni wszystkie przekazane przez nauczyciela warunki uzyskania rocznej 
wyższej oceny klasyfikacyjnej zachowania od przewidywanej, a poprawa 
zachowania będzie wyraźna i niepodważalna oraz jeśli nauczyciele, a także 
uczniowie danej klasy nie wniosą umotywowanych zastrzeżeń co do wypełniania 
kryteriów na daną ocenę. 

 

§ 221. Niezależnie od powyższych zapisów uczeń może uzyskać wyższą roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, jeżeli  wychowawca  uzna,  że  spełnił  warunki  na  daną  ocenę  
do terminu klasyfikacji rocznej. 

 
§ 222. Uczeń może otrzymać roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania niższą od przewidy- 
wanej, jeżeli w okresie od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania do terminu klasyfikacji rocznej przestanie spełniać kryteria na tę 
ocenę. 
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Rozdział II. Promowanie i ukończenie szkoły (§§223-226) 
 

5.2.1 Promowanie i ukończenie szkoły 
 

§ 223. 1. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który: 
1) Był na koniec roku szkolnego klasyfikowany ze wszystkich zajęć edukacyjnych  

objętych szkolnym planem nauczania i uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych 
roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej; 

2) 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. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej nie uzyskał promocji do klasy programowo    
wyższej    lub    w    wyniku    klasyfikacji    końcowej    nie    ukończył    szkoły i nie złożył  
podania  o  powtarzanie  klasy  do  dnia  31  sierpnia  danego  roku  szkolnego  w sekretariacie 
szkoły, zostanie skreślony z listy uczniów. 

 

§ 224. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróż- 
nieniem. 

 

§ 225. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 
programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć, których 
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne  
wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

§ 226. Uczeń, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo maturalne wydane przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
 

  
 
 
 

Dział VI. Pracownicy szkoły 

Rozdział I. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły (§§227-262) 
 

6.1.1 Zadania nauczycieli 
 

§ 227. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą z 
uczniami w zakresie nauczania przedmiotów i są odpowiedzialni za wyniki tej pracy. 
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§ 228. Nauczyciele powinni kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygo- 
wać zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakoń- 
czeniu. 

 

§ 229. Nauczyciele doskonalą umiejętności dydaktyczne i podnoszą poziom wiedzy meryto- 
rycznej, uczestniczą aktywnie  we  wszystkich  zebraniach  rady  pedagogicznej,  biorą  udział 
w lekcjach koleżeńskich, w konferencjach metodycznych i innych formach doskonalenia 
organizowanych zgodnie ze szkolnym planem WDN. 

 

§  230.  1.  Nauczyciele  uczestniczą  w  uroczystościach  i   imprezach   organizowanych   
przez szkołę. 

2.Opiekują  się uczniami   w   organizacjach   i   kołach zainteresowań  działających 
w szkole. 

 

§ 231. Nauczyciele prawidłowo prowadzą dokumentację pedagogiczną lekcji, zajęć 
dodatkowych lub koła zainteresowań, opracowują właściwie rozkład materiału, na bieżąco 
dokonują wpisów do dziennika elektronicznego, terminowo wypełniają arkusze ocen i innych 
dokumenty w formie elektronicznej. 

 

§ 232. Nauczyciele dbają o przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków przez uczniów. 
 

§  233.  Nauczyciele  odpowiadają  za  bezpieczeństwo  powierzonych  ich   opiece  uczniów  
w czasie zajęć lekcyjnych, wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę oraz w czasie 
pełnionych między lekcjami dyżurów. 

 

§ 234. 1. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania odpowiednich umiejętności 
umożliwiających kontynuowanie nauki. 

2.Tworzą w szkole środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi osobowemu 
uczniów i rozwojowi społecznemu. 

 
§ 235. Nauczyciele planują pracę z uczniami uwzględniając podstawę programową oraz po- 
trzeby, zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 
§ 236. Nauczyciele wybierają program nauczania kierując się jego celowością, przydatnością, 
zgodnością z podstawą programową kształcenia ogólnego i potrzebami środowiska 

 

§ 237. Nauczyciele w miarę potrzeb informują rodziców (prawnych opiekunów ) o postępach 
i trudnościach w nauce oraz trudnościach wychowawczych sprawianych przez uczniów. 

 

§ 238. Nauczyciele służą indywidualnymi konsultacjami uczniom, którzy zwrócą się do nich. 
 

§ 239. Nauczyciele opiekują się przydzieloną salą lekcyjną. 
 

§ 240. Nauczyciele współpracują z wychowawcami uczniów i zespołami uczącymi w zakresie 
realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki szkoły oraz udzielania pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
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§   241.  1.   Nauczyciele  oceniają   wiedzę,  umiejętności   i   zachowanie  uczniów  zgodnie    
z zasadami oceniania wewnętrznego zawartymi w Dziale V. Statutu. 

2.  Ustalają sposób  udostępniania  prac  klasowych  i  sprawdzianów oraz informują 
o tym uczniów i ich rodziców. 

 

§ 242. Nauczyciele pod koniec roku szkolnego dokonują samooceny swojej pracy i przed- 
stawiają wnioski do dalszej pracy. 

 

§ 243. 1. Nauczyciele mają prawo do poszanowania swojej godności osobistej ze strony 
uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły. 

2. W przypadku naruszenia tego prawa nauczyciel może odwołać się do dyrektora 
szkoły. 

3. Mają  prawo  do  propagowania  wartości  zgodnych  ze  swoimi      przekonaniami 
i niesprzecznych z celami wychowawczymi szkoły. 

4. Mają prawo do twórczych zmian w programie nauczania. 
 

§ 244. Nauczyciele wykonują inne zadania przydzielone przez dyrektora szkoły. 
 

§ 245. 1. Nauczyciele pełnią dyżur podczas przerw śródlekcyjnych zgodnie z regulaminem 
dyżurów. 

2. Nauczyciel pełniący dyżur ma obowiązek być w wyznaczonym czasie na miejscu 
objętym dyżurem i sprawować nadzór nad bezpiecznym wypoczynkiem młodzieży. 

3. Nauczyciel  ma  reagować  w  przypadku  naruszania   zasad   bezpieczeństwa,   
nie dopuszczać do dewastacji sprzętu szkolnego oraz w przypadku przebywania na terenie 
szkoły osób postronnych. 

 

§ 246. 1.Rodzice i uczniowie mogą mieć wpływ na zmianę nauczyciela przedmiotu poprzez 
złożenie na piśmie do dyrektora szkoły umotywowanego wniosku w tej sprawie. 

2. Wniosek powinien być poparty przez 2/3 ilości uczniów danej klasy i ich rodziców. 
3. Ewentualna zmiana nauczyciela może nastąpić nie wcześniej niż od następnego 

roku szkolnego. 
4. Dyrektor zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i załatwić go w sposób nie naru- 

szający dobrego funkcjonowania szkoły. O załatwieniu sprawy dyrektor powinien zawia- 
domić wnioskodawców w terminie 14. dni od daty złożenia wniosku. Wnioskodawcom 
przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora w terminie 14 dni do organu 
prowadzącego szkołę. 

 

6.1.2 Zadania wychowawców klas 
 

§  247.  1.  Oddziałem  opiekuje  się  nauczyciel  wychowawca,  który  jest  zobowiązany    
do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas, takich jak: 

1) prowadzenie e -dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen w formie elektronicznej. 
2) terminowe dokonywanie zmian wynikających z organizacji pracy szkoły ( np. 
plan lekcji) 
3) sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klas, 
4)nadzorowanie prowadzenia ewidencji wpłat przez skarbnika klasowego, 
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5)czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymia- 
rem i rozkładem prac klasowych i domowych uczniów. 

2. Wychowawcy klas sprawują opiekę wychowawczą i opiekuńczą nad uczniami. 
1) Tworzą warunki wspomagające wszechstronny rozwój osobowości uczniów, 
2) Inspirują uczniów do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. 
3) Tworzą warunki dające uczniom poczucie bezpieczeństwa w zespole klasowym       

i szkole. 
4) Zapoznają uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz na- 

głych wypadkach. 
5) Poznają uczniów klasy, ich zdolności i zainteresowania oraz środowisko rodzinne, 
diagnozują problemy uczniów. 

 
§ 248. Wychowawcy planują pracę wychowawczą z uczniami w oparciu o rozdział II Statutu 
Szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki szkoły i potrzeby uczniów. Opracowują 
tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy. 

 
§ 249. Wychowawcy organizują wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 
klasowego,   integrujące  zespół   uczniowski   i   społeczność  klasy,   uwzględniając   potrzeby 
i zainteresowania uczniów i tradycje szkoły. 

 

§ 250. Wychowawcy dbają o kształtowanie u uczniów właściwych postaw moralnych i oby- 
watelskich zgodnie z ideami demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, 
ras i światopoglądów. 

 
§ 251. 1.  Wychowawcy  współpracują  z  nauczycielami  uczącymi  w  klasie,  z  pedagogiem, 
w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i opieki nad uczniami wymagającymi  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymagającymi pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej lub mającymi inne trudności. 

2. Uczestniczą w życiu społecznym klasy i dbają o prawidłowy przepływ informacji 
o działalności szkoły: 

1) Podejmują działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów między uczniami w klasie 
i szkole. 

2) Analizują działania wychowawcze i dostosowują je do potrzeb uczniów i zaistniałych 
problemów wychowawczych. 

3) Stosują ujednolicone zasady postępowania nauczycieli mające na celu przeciw- 
działanie zjawisku wagarów. 

 

§  252.  1.  Kontrolują  na   bieżąco   frekwencję   i   przygotowują   comiesięczne   raporty do 
przedłożenia dyrektorowi szkoły do 10 dnia każdego miesiąca. 

2. Traktują nieobecność uczniów wynikającą z reprezentowania przez nich szkoły jako 
nieobecność usprawiedliwioną i oznaczaną w e- dzienniku „ns”, natomiast inne zwolnienia, 
niezwiązane z wykonywaniem czynności szkolnych – jako nieobecność usprawiedliwioną. 

 

§ 253. Wychowawcy współpracują z rodzicami uczniów. Ustalają z rodzicami możliwość 
stałego  i szybkiego  kontaktu.  Informują  rodziców  o  mocnych  i  słabych  stronach  klasy      
i uczniów oraz o zamierzeniach wychowawczych. Diagnozują problemy wychowawcze 
rodziców i projektują współpracę z rodzicami uwzględniając potrzeby rodziców. 
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§ 254. 1. Wychowawcy wspierają uczniów w wyborze zawodu i kierunku dalszego 
kształcenia. 

2. W miarę potrzeb współdziałają z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów. 
3. Wydają opinie o uczniu na prośbę instytucji współdziałających ze szkołą. 

 

§ 255. 1. Wychowawcy wnioskują do dyrektora szkoły o nagrody i kary dla swoich 
wychowanków. 

2. Udzielają pochwał i upomnień ustnych uczniom, także w obecności całej klasy. 
 

§ 256. 1. Rodzice  i uczniowie  mogą  mieć  wpływ na  zmianę  wychowawcy  klasy poprzez 
złożenie na piśmie do dyrektora szkoły umotywowanego wniosku w tej sprawie. 

2. Wniosek powinien być poparty przez 2/3 ilości uczniów danej klasy i ich rodziców. 
3. Ewentualna zmiana wychowawcy może nastąpić nie wcześniej niż od następnego 

roku szkolnego. 
4. Dyrektor zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i załatwić go w sposób nie 

naruszający dobrego funkcjonowania szkoły. O załatwieniu sprawy dyrektor powinien 
zawiadomić wnioskodawców w terminie 14. dni od daty złożenia wniosku. Wnioskodawcom 
przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora w terminie 14 dni do organu 
prowadzącego szkołę. 

 

§ 257. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku 
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

6.1.3 Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa 
 

§ 258. 1. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom są następu- 
jące: 
1) Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 
sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę; 
2) Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 
odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 
3) Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 
dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 

a. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 
nadzorowi; 

b. aktywnego   pełnienia   dyżuru –    reagowania    na    wszelkie  przejawy   zachowań 
odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebez- 
pieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec 
kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel 
nie   może   zajmować   się   sprawami   postronnymi,   jak   przeprowadzanie   rozmów 
z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym  
spełnianiu dyżuru; 

c. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych 
urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

d. egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 
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e. niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach 
szkolnych; 

f. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 
działań zmierzających do udzielenia  pierwszej  pomocy  i  zapewnienia  dalszej  opieki  
oraz zabezpieczenia miejsca wypadku, 

 

4) Nauczyciel  nie  może  pod  żadnym  pozorem  zejść  z  dyżuru  bez  ustalenia  zastępstwa  
i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora; 

 

5) Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 
biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po 
zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony 
indywidualnej. 

 

6) Nauczyciel   jest    zobowiązany    do    niezwłocznego    przerwania    i    wyprowadzenia  
z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni 
się w czasie zajęć. 

 

7) Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych 
urządzeniach   technicznych   w   warsztatach,   laboratoriach   i   pracowniach   z    zasadami   
i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu 
czynności   na   stanowisku   roboczym.  Rozpoczęcie   zajęć  może  nastąpić  po   sprawdzeniu 
i upewnieniu się prze prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, 
instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają 
zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

 

8) Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają 
być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla 
bezpieczeństwa. 

 

9) Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i koń- 
czenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 
międzylekcyjnych. 

 

10) Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego w szkole. 

 

11) Nauczyciel organizujący wyjście uczniów/ słuchaczy ze szkoły lub wycieczkę ma 
obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze  obowiązującej w Szkole. 

 

12) Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie / grupie: 
a. ma obowiązek sprawdzić, czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpie- 

czeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom 
bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem 
usunięcia usterek. 

b. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki, 
c. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia dozwala , należy 

skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje 
taka   potrzeba   udzielić   mu   pierwszej   pomocy.   O   zaistniałej   sytuacji     należy 
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powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek 
powiadomić dyrektora Szkoły, 

d. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. 
Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji 
i po jej zakończeniu, 

e. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo, 
f. przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali 

lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury, 
g. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

 

13) Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów  z : 
a. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 
b. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 
c. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 
d. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

6.1.4 Zadania pedagoga szkolnego 
 

§ 259. 1. Do zadań pedagoga, psychologa należy: 
1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia; 
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

3) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 
uczniów; 

4) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 
5) określanie    form    i    sposobów    udzielania    uczniom pomocy   psychologiczno – 

pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom , jak i nauczycielom; 
6) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno 

–pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w tym dla uczniów o spec- 
jalnych potrzebach edukacyjnych; 

7) wspólnie z Radą Pedagogiczną analizowanie sytuacji wychowawczej szkoły; 
8) koordynowanie pracy zespołu wychowawczego 
9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego   i   profilaktyki   w   stosunku   do   uczniów   z   udziałem   rodziców 
i wychowawców; 

10) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej; 

11) współpracowanie z Radą Rodziców w sprawach wychowawczych i pomocy mate- 
rialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 

12) prowadzenie  warsztatów  dla  rodziców  oraz  udzielanie im indywidualnych porad 
w zakresie wychowania; 

13) wspomaganie   i   pomoc   nauczycielom   w   realizacji   programu   wychowawczego  
i profilaktyki; 

14) udział w opracowywaniu programów profilaktyki; 
15) przewodniczenie Zespołom d/s Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej; 
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16) realizacja zadań przypisanych Zespołom; 
17) przedstawianie  sprawozdań  i  wniosków  z  realizacji  programu  wychowawczego     

i programu profilaktyki Zespołu; 
18) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

6.1.5 Zadania doradcy zawodowego 
 

§ 260. 1.  Do zadań doradcy zawodowego należy: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 
3) wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na 

poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących rynku 
pracy, trendów rozwojowych, programów edukacyjnych; 

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących. 

 

6.1.6 Zadania innych pracowników szkoły 
 

§ 261. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorzą- 
dowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2.Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest 
potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Do  podstawowych  obowiązków  pracownika  samorządowego  należy  w szczegól- 
ności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych 

o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 
10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie 

Dyrektora szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym. 
 

§ 262. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin 
Organizacyjny Szkoły. 

 Spis treści 
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§ 262.a 1.  Do zadań rzecznika praw ucznia należy: 
1) Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,  
2) Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli, 
3) W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących 

zapisów prawa oświatowego, 
4) Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów, 
5) Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów, 
6) Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej 

forum problemów przestrzegania praw ucznia. 
 
 

Rozdział II. Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej (§§263-267) 
 

6.2.1 Prawa ucznia 
 

§ 263. 1. Uczeń ma prawo do: 
1) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz o trybie postępowania w przypadku 

ich naruszenia, 
2) wysłuchania przez dyrektora szkoły przed udzieleniem mu pisemnej kary nagany 

dyrektora szkoły, 
3) wysłuchania przez dyrektora szkoły i  rzecznika praw ucznia w przypadku wszczęcia 

procedury skreślenia go z listy uczniów, 
4) informacji o działalności szkoły, 
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 
7) opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu i nauki w szkole 

zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy 
fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowania jego godności osobistej, 

8) odpoczynku w czasie przerw, 
9) korzystania    z    pomocy  stypendialnej   bądź doraźnej,    zgodnie   z   odrębnymi 

przepisami, 
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 
11) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły       

a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób, 
12) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, 
13) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
14) korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblio- 

teki i technologii informacyjnej, 
15) pomocy psychologiczno – pedagogicznej w miarę możliwości szkoły, 
16) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się      

w organizacjach działających w szkole, 
17) korzystania z opieki medycznej funkcjonującej w szkole, 
18) uczniowie  pełnoletni  mają  prawo  decydowania  do  uczęszczaniu  na  lekcje  religii 

i wychowania do życia w rodzinie oraz usprawiedliwiania swoich nieobecności, 
chyba że rodzice ( prawni opiekunowie) postanowią inaczej, 

19) występowania do rady rodziców o udzielenie pomocy materialnej w formie 
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określonej na stosownym kwestionariuszu. 
 

§ 264. 1. W przypadku naruszenia wyżej wymienionych praw, uczeń, jego rodzice (prawni 
opiekunowie) mogą odwołać się do: 

1) Wychowawcy, gdy prawa narusza nauczyciel lub inny pracownik szkoły; 
2) Dyrektora szkoły, gdy prawa narusza wychowawca; 
3) Opolskiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor szkoły. 

 

6.2.2 Obowiązki ucznia 
 

§ 265. 1. Uczeń ma obowiązek: 
1) poszanowania godności osobistej innych ludzi i troski o dobre imię szkoły, 

2) punktualnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia, 
3) systematycznej nauki i kształtowania wiedzy i umiejętności wymaganych podsta- 

wą programową, 
4) posługiwania się kulturalnym językiem oraz przestrzegania ogólnie przyjętych 

zasad  kultury bycia, 
5) współdziałania  w  utrzymaniu  ładu,  porządku  i  estetyki  pomieszczeń  szkolnych 

i innych obiektów użyteczności publicznej, 
6) postępowania zgodnie z zasadami bhp i dobrem szkolnej społeczności, 
7) respektowania obowiązujących na terenie szkoły zarządzeń . 

 

§ 266. 1. Do obowiązków ucznia należy: 
1) Systematyczne  i aktywne uczestniczenie w zajęciach szkolnych i w życiu szkoły; 
2) Przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych w czasie lekcji. Mają być one schowane i wyciszone. 
3) Wypełnianie poleceń dyrekcji , nauczycieli i pracowników szkoły. 
4) Uczestniczenie w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział w nich 

traktowany jest na równi z uczestnictwem w zajęciach szkolnych. 
5) Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 
6) Posługiwanie się poprawną polszczyzną. 
7) Odpowiadanie za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój. 
8) Posiadanie aktualnych wyników okresowych badań lekarskich wykonywanych według 

harmonogramu badań. 
9) W przypadku zagrożenia uzależnieniem na wniosek pedagoga szkolnego uczestniczenie 

w zajęciach profilaktyczno – terapeutycznych. 
10) Dbanie  o  wspólne  dobro,  ład  i   porządek   w   szkole,   w   przypadku   zniszczenia  

lub uszkodzenia sprzętu szkolnego  ponosi koszta naprawy . 
11) W ostatnim tygodniu nauki ( klasa maturalna, kończąca klasa zasadniczej szkoły 

zawodowej, zmiana szkoły) rozliczenie się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest 
wypełniona karta obiegowa. 

12) Punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia. W przypadku uzasadnionej 
nieobecności usprawiedliwić się należy na podstawie pisemnego bądź ustnego uspra- 
wiedliwienia rodziców , w terminie nieprzekraczającym tygodnia. Spóźnienia powyżej  
15 minut, bez względu na powód, traktowane są jako nieobecności. 

13) Zawiadamianie wychowawcy o przyczynach trwającej dłużej niż tydzień nieobecności   
w szkole (w przypadku choroby obłożnej ucznia , obowiązek ten spoczywa na rodzicach, 
prawnych opiekunach). 
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14) Wcześniejsze przychodzenie na lekcje wychowania fizycznego w celu przygotowania się 
do punktualnego ich rozpoczęcia. 

15) Przestrzeganie zasad bezpiecznego i właściwego używania sprzętu, pomocy nau- 
kowych, materiałów i narzędzi; za umyślne zniszczenie sprzętu przez ucznia odpowie- 
dzialność materialną ponoszą rodzice. 

16) Zachowanie ciszy na korytarzach w czasie trwania lekcji. 

17) Zajęcie miejsca przed odpowiednim gabinetem, po dzwonku na lekcję i spokojnego 
oczekiwania na przyjście nauczyciela . 

18) Respektowanie zakazu palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, picia 
alkoholu oraz  odurzania  się  innymi  środkami  na  terenie  obiektów  szkolnych  oraz  
w czasie imprez organizowanych przez szkołę . 

19) Uczniowie nieuczestniczący w lekcjach religii mają obowiązek przebywania w  tym 
czasie w bibliotece szkolnej i potwierdzenia swojej obecności wpisem do zeszytu. 

20) Przebywanie w czasie obowiązujących go zajęć w odpowiedniej sali (naruszenie tego 
przepisu może być powodem posądzenia o kradzież czy zniszczenie mienia szkolnego 
jeśli zaistniały w tym czasie). 

21) Dbanie o higienę osobistą , schludny wygląd i estetykę ubioru stosownego do odpowie- 
dnich zajęć (ubiór nie może być wyzywający, a uczennica/uczeń roznegliżowana/y). 

22) Występowanie w stroju galowym podczas uroczystości szkolnych. 
 

§ 267. 1. Uczniowie mają przestrzegać zasady obowiązujące w szkole, dotyczące : 
1) Zakazu uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych pod wpływem alkoholu i innych 

środków odurzających; 
2) Zakazu wnoszenia na teren szkoły  przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i 

życiu; 
3) Zakazu opuszczania szkoły bez przepustek szkoły w czasie trwania zajęć; 
4) Zakazu spożywania posiłków i napojów w czasie trwania zajęć; 
5) Zakazu rejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków  bez  

wiedzy i zgody zainteresowanych; 
6) Zakazu używania podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych. W nagłych  przypadkach  informacje  przekazywane  są 
za pośrednictwem sekretariatu szkoły; 

7) Zakazu przynoszenia wartościowych przedmiotów i większych sum pieniędzy 
(szkoła nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty); 

8) zakazu spotykania się na terenie szkoły z osobami postronnymi; 
9) Innych - wynikających z aktualnych potrzeb szkoły. 

 Spis treści 
 
 

Rozdział III. Uczniowie szkoły (§§268-294) 
 
 

6.3.1 Zasady rekrutacji 
 

§ 268. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną. 
 

§ 269. W każdym roku szkolnym odbywają się zapisy do typów szkół i zawodów wymie- 
nionych w Dziale I. Statutu Szkoły. 
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§ 270. 1.Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Kandydaci logują się na stronie 
internetowej www.opolskie.edu.com.pl, wybierają Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia 
Jerzego II Piasta w Brzegu i wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły. 

2. Kandydaci do klas pierwszych Technikum Nr 3 w Brzegu składają niżej wymienione 
dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły: 

1) wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły ze strony internetowej 
www.opolskie.edu.com.pl 

2) kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
3) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, 
4) kartę zdrowia i kartę szczepień, 
5) dwie fotografie, 
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w 

określonym zawodzie. 
3. Kandydaci do klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Brzegu składają 

niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły: 
1) wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły ze strony internetowej 

www.opolskie.edu.com.pl 
2) kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
3) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, 
4) kartę zdrowia i kartę szczepień, 
5) dwie fotografie, 
6) zaświadczenie lekarskie o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  kształcenia w 

określonym zawodzie, 
7) umowę o pracę lub oświadczenie pracodawcy w tej sprawie ( wzór oświadczenia  

o przyjęciu na zajęcia praktyczne do pobrania ze strony internetowej szkoły). 
 

§ 271. Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów. 
 

§ 272. Liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie 100. pun- 
któw. 

 

§ 273. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne 
osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 100 punktów. 

 

§  274.  1.Kandydatom  do  Technikum  Nr  3    w   Brzegu  przyznawane  są  punkty  za  oceny 
z języka polskiego i z 3. wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: 
języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki, chemii, biologii, 
geografii, informatyk, plastyki, techniki ( w zawodzie technik renowacji elementów 
architektury). 

2. Kandydatom do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Brzegu  przyznawane  są 
punkty za oceny z języka polskiego i z 3. wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, 
fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, wychowania fizycznego, plastyki, techniki. 

 

§ 275. 1. Punkty przyznawane są według następujących zasad: 
1) Język polski: 

ocena: 
celujący - 21 punktów 
bardzo dobry - 18 punktów 

http://www.opolskie.edu.com.pl/
http://www.opolskie.edu.com.pl/
http://www.opolskie.edu.com.pl/
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dobry - 14 punktów 
dostateczny - 10 punktów 
dopuszczający -  4 punkty 

 

2) Każdy z trzech wybranych przez ucznia przedmiotów: 
ocena: 

celujący - 18 punktów 
bardzo dobry - 16 punktów 
dobry - 12 punktów 
dostateczny -   8 punktów 
dopuszczający -   2 punkty 

 

§ 276. 1. Punktacji podlegają inne osiągnięcia ucznia, mające znaczenie w dalszej edukacji     
w szkole – maksymalnie 25 punktów, takie jak: 

1) Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 punktów 
2) Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty: 

a. na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty; 
b. na szczeblu ponadwojewódzkim – 5 punktów. 

3) Osiągnięcia sportowe lub artystyczne: 
a. na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) – 1 punkt; 

b. na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) – 2 punkt; 
c. na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do III) – 3 punkty. 

4) Dodatkowe osiągnięcia, takie jak: 
a. wzorowa ocena zachowania – 1punkt; 
b. udział w zajęciach kulturalno – artystycznych –1 punkt; 
c. uznana praca w samorządzie szkolnym – 1 punkt; 
d. stały udokumentowany wolontariat – 2 punkty. 

 
§ 277. 1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów 
w postępowaniu kwalifikacyjnym przyjęci będą uczniowie, którzy: 

1) Uzyskali większą ilość punktów na egzaminie gimnazjalnym; 
2) Uzyskali większą ilość punktów za świadectwo; 
3) Uzyskali większą ilość punktów za inne osiągnięcia; 
4) Pochodzą z placówek opiekuńczo – wychowawczych; 
5) Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 

kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią publicznej poradni 
psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 
§ 278. 1. Warunkiem przyjęcia do wybranej klasy jest: 

1) limit miejsc: do 30 uczniów w każdym typie szkoły, 
2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 
w wybranym zawodzie, 

3) do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr  3  w  Brzegu  podpisana  umowa  o  pracę  
lub stosowne oświadczenie pracodawcy. 

2. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku niezakwa- 
lifikowania się do  wcześniej wybranej. 

 

§ 279.Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej 
odbywać się będzie w terminie ustalonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty. 
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§ 280. Terminy rekrutacji, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników rekrutacji do szkół 
ponadgimanzjalnych wynikają z zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty. 

 

6.3.2 Nagradzanie uczniów 
 

§ 281. 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 
1) Najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania; 
2) Szczególnie wyróżniające się zachowanie; 
3) Osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych; 
4) Nienaganną frekwencję; 
5) Działalność na rzecz szkoły. 

 
§ 282. 1.  Za wyżej wymienione osiągnięcia uczeń może być nagrodzony: 

1) Pochwałą wychowawcy klasy wobec klasy; 
2) Pochwałą dyrektora szkoły wobec klasy; 
3) Pochwałą dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej; 
4) Pisemną pochwałą dyrektora szkoły; 
5) Dyplomem uznania za najwyższą frekwencję; 
6) Listem pochwalnym do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia; 
7) Nagrodą rzeczową; 
8) Wpisaniem na świadectwie osiągnięć uzyskanych na konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych i zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym; 
9) Tytułem: Najlepszy Uczeń w Klasie; 
10) Tytułem: Najlepszy Uczeń w Szkole; 
11) Tytułem: Najlepszy Absolwent Szkoły; 
12) Tytułem: Osobowość Szkoły; 
13) Tytułem: Najlepszy Sportowiec Szkoły; 
14) Tytułem: Najlepszy Czytelnik Szkoły; 
15) Świadectwem z wyróżnieniem; 
16) Anulowaniem poprzednio otrzymanych kar dyscyplinarnych. 

 

6.3.3 Karanie uczniów 
 

§ 283. 1. W przypadku udowodnienia winy, uczeń może otrzymać karę za: 
1) Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły, nieuspra- 

wiedliwione nieobecności na zajęciach edukacyjnych; 
2) Uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, przebywanie na terenie szkoły pod wpły- 

wem alkoholu i innych środków odurzających; 
3) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających i alkoholu na terenie 

szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez nią; 
4) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia, 

zachowanie nieobyczajne na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych 
przez szkołę; 

5) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły. 
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§ 284. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia,  
rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw 
przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie 
się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma 
realizować. 

 

§ 285. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 
 

§ 286. 1. W zależności od rangi przewinienia uczeń może zostać ukarany: 
1) Ustnym upomnieniem udzielonym  przez  wychowawcę  ,  nauczyciela  uczącego  w 

danej klasie lub pełniącego dyżur  na przerwach (wpis do dziennika ); 
2) Pisemnym  upomnieniem  udzielonym  przez  wychowawcę  klasy  z  podaniem   do 

wiadomości rodziców ( prawnych opiekunów); 
3) Ustnym upomnieniem lub ostrzeżeniem udzielonym przez dyrektora szkoły (wpis 

do dziennika); 
4) Pisemnym upomnieniem udzielonym przez dyrektora szkoły z podaniem do wia- 

domości rodziców (prawnych opiekunów); 
5) Pisemną naganą dyrektora  z ostrzeżeniem wydalenia ze szkoły; 
6) Wykonaniem przez ucznia/uczennicę pracy społecznie użytecznej na rzecz szkoły w 

wymiarze i czasie  określonym przez dyrektora szkoły lub wicedyrektora; 
7) Przeniesieniem do innej szkoły (klasy) ; 
8) Skreśleniem z listy uczniów Szkoły. 

 
§ 287. Po udzieleniu kary wymienionej § 286. w zależności od rangi przewinienia uczeń 
może być zobowiązany przez dyrektora szkoły lub wychowawcę do podpisania i wypeł- 
nienia warunków kontraktu uwzględniającego jego problemy wychowawcze. 

 

6.3.4 Skreślenie z listy uczniów 
 

§ 288. 1. Skreślenia ucznia z listy dokonuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady 
Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego zgodnie z obowiązującymi 
procedurami: 

1) Wychowawca ma obowiązek przedstawić radzie pedagogicznej pełną analizę 
postępowania ucznia, zachowując obiektywność. Informuje radę pedagogiczną o zastoso- 
wanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach 
statutowych, rozmowach ostrzegawczych , ewentualnej pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej; 

2) Rada pedagogiczna może skierować wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie 
procedury skreślenia ucznia z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów 
podejmuje dyrektor szkoły w trybie administracyjnym. 

3) Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia danego ucznia z listy   
po wnikliwym wysłuchaniu  stron  w głosowaniu jawnym,  w  szczególnych  przypadkach 
w głosowaniu tajnym. 

4) Powodem skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły może być poważne wykroczenie 
spowodowane przez niego na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć szkolnych i poza- 
lekcyjnych, a w szczególności : 

a. Udowodniona działalność przestępcza w świetle Kodeksu Karnego; 
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b. Spowodowanie  bójki  ,  w   wyniku   której   nastąpiło   uszkodzenie   ciała   
lub  długotrwały uszczerbek na zdrowiu; 

c. Rozboje , wymuszenia; 
d. Kradzież i włamania; 
e. Łamanie ustawy antyalkoholowej – przebywanie na terenie szkoły i w czasie 

zajęć edukacyjnych pod wpływem alkoholu; 
f. Szerzenie narkomanii  i stosowanie innych środków psychoaktywnych; 
g. Znęcanie się nad kolegami; 
h. Czyny nieobyczajne; 
i. Działalność w rażący sposób naruszającą zasady tolerancji światopoglądowej, 

religijnej , rasowej i kulturowej; 
j. Agitowanie do przynależności  do  grup  przestępczych,  sekt,  namawianie  

lub postępowanie według zachowań niezgodnych z prawem; 
k. Celowe zniszczenie sprzętu lub szkolnych pomieszczeń, jeżeli w odpowiednim 

terminie uczeń nie wywiąże się z obowiązku naprawienia szkody; 
l. Rażące niestosowanie się do statutu szkoły , lekceważenie obowiązków 

szkolnych; 
m. a zwłaszcza duża ilość opuszczonych , nieusprawiedliwionych zajęć 

lekcyjnych; 
n. Nieuzyskanie promocji po dwukrotnym uczęszczaniu do tej samej klasy; 
o. Stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu 

bomby, rozprzestrzenianie substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 
p. Użycie broni palnej, gazowej, białej i innej w stosunku do kogokolwiek; 
q. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądowym lub pobyt w areszcie śledczym; 
r. Fałszowanie dokumentacji szkolnej; 
s. Zniesławianie szkoły np. na stronie internetowej; 
t. Udowodnione stosowanie cyberprzemocy wobec innych np. na portalach 

społecznościowych; 
u. Wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności 

szkolnej; 
v. W rażący sposób dokonanie uchybień w wykonywaniu obowiązków 

wynikających z  regulaminu pracy przez  ucznia  – młodocianego pracownika, 
a pracodawca zerwał umowę o praktyczną naukę zawodu; 

w. Rażące naruszenie norm życia społecznego przez ucznia zasadniczej szkoły 
zawodowej w trakcie nauki przedmiotów zawodowych na kursach w ośrod- 
kach szkoleniowych; 

x. W innych przypadkach nie ujętych wyżej, jeżeli nastąpiło rażące naruszenie 
norm życia społecznego i bezpieczeństwa. 

 

§ 289. Dyrektor szkoły skreśla ucznia w drodze decyzji administracyjnej. 
 

§ 290. Tryb i sposób powiadamiania administracyjnego (uczeń , rodzice, prawni opiekuno- 
wie) o podjętej decyzji oraz możliwości odwołania się od niej są zgodne z obowiązującymi 
przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

 
§ 291. Uczeń ma prawo odwołać się w terminach określonych w KPA od kary wychowawcy 
klasy do dyrektora szkoły , od kary dyrektora szkoły do organu nadzorującego szkołę. 
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§ 292. 1.Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nie dłużej niż na pół roku , jeżeli 
uczeń  uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego i rady rodziców, wychowawcy klasy  
lub rzecznika praw ucznia. 

2.W przypadku zawieszenia wykonania decyzji o skreśleniu z listy uczniów  szkoły 
uczeń zobowiązuje się przez podpisanie kontraktu do wypełniania jego warunków. 

 

§ 293. 1.Tok postępowania: 
1) Wypełnienie karty zdarzenia na temat incydentu, w którym uczeń brał udział przez 

nauczyciela jako świadka zdarzenia np. nauczyciela dyżurującego, nauczyciela 
przedmiotu lub wychowawcę klasy. 

2) Sprawdzenie,  czy  dany  czyn  kwalifikuje  się  do  podjęcia  decyzji  administracyjnej   
o skreśleniu ucznia z listy Zespołu. 

3) Sporządzenie notatki służbowej o zaistniałym incydencie, dołączenie ewentualnych 
informacji świadków przez pełnomocnika ds. wychowawczych. 

4) Zebranie  wszelkich   dowodów   w   sprawie,   w   tym   opinii   i   wyjaśnień   stron,   
W przypadku uczniów niepełnoletnich także rodziców (prawnych opiekunów ucznia) 
przez pełnomocnika ds. wychowawczych. 

5) Sporządzenie przez wychowawcę klasy pisemnej opinii o danym uczniu. 
6) Sporządzenie wniosku do dyrektora szkoły o skreślenie danego ucznia z listy uczniów 

przez nauczyciela, wychowawcę klasy lub wicedyrektora i złożenie go w sekretariacie 
szkoły w ciągu 7. dni od daty zdarzenia . 
Należy wypełnić stosowny formularz, zawierający podstawę prawną – przepisy 
Statutu, jakie zostały naruszone, informację o przebiegu zdarzenia i zastosowanych 
wcześniej środkach oddziaływania wychowawczego. 

7) Przedstawienie przez wnioskodawcę wniosku o skreślenie danego ucznia do 
zaopiniowania Radzie Pedagogicznej w trakcie niezwłocznie zwołanego zebrania Rady 
Pedagogicznej. 

8) Sporządzenie projektu uchwały dotyczącej zaopiniowania wniosku o skreślenie 
danego ucznia z listy Zespołu. 

9) Podjęcie uchwały przez członków Rady Pedagogicznej dotyczącej skreślenia danego 
ucznia z listy. 

10) Sporządzenie protokołu zebrania Rady Pedagogicznej uwzględniającego wszystkie 
informacje mające wpływ na podjęcie uchwały. 

11) W ciągu 14.  dni  od  podjęcia  uchwały  wszczęcie  postępowania  administracyjnego 
w celu podjęcia decyzji przez dyrektora szkoły. 

12) Powiadomienie pisemne rodziców/ opiekunów o wszczęciu procedury skreślenia 
ucznia z listy oraz o prawie wglądu do dokumentacji z tym związanej. 

13) Przedstawienie treści uchwały Samorządowi Uczniowskiemu w celu sformułowania 
opinii w tej sprawie. Opinia nie jest wiążąca dla dyrektora szkoły, lecz bez niej decyzja 
jest nieważna. 

14) Na podstawie uchwały i postępowania wyjaśniającego ( po zapoznaniu się  
ze stosowną dokumentacją szkolną i po wysłuchaniu stron) dyrektor szkoły 
podejmuje decyzję administracyjną o skreśleniu z listy danego ucznia. 

15) Jeśli dyrektor szkoły podejmie decyzję o zawieszeniu wykonania kary skreślenia 
ucznia, pełnomocnik ds. wychowawczych przygotowuje stosowny kontrakt  
dla danego ucznia. 
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16) Wychowawca klasy nadzoruje  realizowanie  kontraktu.  W  przypadku,  gdy  uczeń  
nie wypełnia jego warunków, wychowawca powiadamia o tym fakcie dyrektora 
szkoły. 

 

2. Wymagane dokumenty: 
1) Karta zdarzenia sporządzona przez nauczyciela – świadka lub uczestnika zdarzenia. 
2) Notatka służbowa pełnomocnika ds. wychowawczych szkoły. 
3) Pisemne   relacje   uczestników   danego   zdarzenia   –   sprawcy,   poszkodowanego   

i ewentualnych świadków. 
4) W przypadku: 

a)agresji fizycznej – zaświadczenie lekarskie poszkodowanego; 
b) nieprzestrzegania ustawy antyalkoholowej – protokół badania alkomatem 
przeprowadzonego przez policję. 

5) Opinia wychowawcy, w niektórych przypadkach zespołu uczącego ( np. stała agresja 
słowna, fizyczna wobec uczniów i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły). 

6) Wniosek o skreślenie z listy. 
7) Protokół zebrania Rady Pedagogicznej, na którym podjęto uchwałę o skreśleniu. 
8) Uchwała dotycząca skreślenia danego ucznia z listy. 
9) Kopia pisemnego powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o wszczęciu  

wobec syna/córki procedury skreślenia z listy uczniów Zespołu. 
10) Opinia Samorządu Uczniowskiego (klasowego). 
11) Poręczenie wychowawcy klasy lub Rady Rodziców, jeśli się na to zdecyduje. 
12) Decyzja administracyjna dotycząca skreślenia danego ucznia z listy. 
13) Kontrakt w przypadku zawieszenia wykonania decyzji o skreśleniu. 
14) Pisemna informacja wychowawcy o realizacji warunków kontraktu przez danego 

ucznia. 
§  294. 1.  Uczeń/uczennica  Zespołu może  być skreślony/a z  listy ze względów formalnych  
w następujących przypadkach: 

1) Niepodjęcie nauki z początkiem nowego roku szkolnego lub jej przerwanie w jego 
trakcie. 
a. Wychowawca ucznia ma obowiązek powiadomić pisemnie rodziców ( prawnych 

opiekunów) o nieuczęszczaniu syna/córki do szkoły. 
b. W przypadku niestawienia się ucznia/uczennicy w szkole wychowawca wysyła 

do jego/jej rodziców ( prawnych opiekunów) zawiadomienie o uznaniu tej 
nieobecności  za rezygnację z nauki w Szkole. 

2) Niedostarczenie  przez  ucznia  –  młodocianego  pracownika   aktualnej  umowy    
o pracę w celu przygotowania zawodowego wyznaczonym przez dyrektora szkoły 
terminie. 

 
 

 Spis treści 
 
 
 

Dział VII. Przepisy końcowe (§§295-298) 
 

§ 295. Szkoła używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. Pieczęcie szkół 

wchodzących w skład Zespołu zawierają jego pełną nazwę. 
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§ 296. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§ 297. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 298. Statut Szkoły tworzony jest przez Radę Pedagogiczną przy współudziale Samorządu 
Uczniowskiego i Rady Rodziców: 

1) Statut przedstawiany jest do uchwalenia Radzie Pedagogicznej po zaopiniowaniu 
przez  Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców; 

2) Po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną statut szkoły przedstawiany jest do uzgod- 
nienia  organowi prowadzącemu i nadzorującemu szkołę; 

3) Wszelkie zmiany w statucie szkoły leżą w kompetencjach Rady Pedagogicznej; 
4) Wnioski dotyczące zmian w statucie mogą zgłaszać wszystkie organa szkoły; 
5) Statut Szkoły otrzymują wszystkie organa szkoły. Jego kopia jest dostępna w biblio- 

tece szkolnej i na stronie internetowej szkoły. 
 

Nowelizację Statutu Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu 
dokonano uchwałą nr 7/14/09/2015  z dnia 14 września 2015 r. 

 
 
 
 

 Spis treści 
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Odsyłacze 
 
 
 
 

Odsyłacz 1 
 

WYKAZ EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIANY TYPU SZKOŁY 
 

Imię i nazwisko ucznia .......................................................................................... 

 
Przyjęty do klasy ................................. ........................................................ 

/ typ szkoły/ 
 
 

Data przyjęcia ......................................... 
 

Przedmiot 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 
egzaminatora 

Termi
n 
egzami
nu 

Podpis 
nauczyci
ela     

    

    

    

    

    

 

Podpis ucznia ............................................................. 

 
Podpis rodzica ............................................................ 

 
Podpis wychowawcy klasy do której uczeń został przyjęty .............................. 

 
Z przeprowadzonych egzaminów należy sporządzić protokoły 

Dokument ten stanowi część dokumentacji wychowawcy klasy. 

Dyrektor szkoły 
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Odsyłacz 2 
 

PROTOKÓŁ 
EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

 
 

1.  Imię i nazwisko ucznia: .................................................................................................... 

2.   Klasa i rok szkolny: ……….................................................................................................. 

3. Data egzaminu: ................................................................................................................ 

4.   Przedmiot objęty egzaminem: ........................................................................................ 

5.  Imię i nazwisko nauczyciela egzaminatora: .................................................................... 

6.   Imię i nazwisko nauczyciela obserwatora: ...................................................................... 

7. Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne: 

- w części pisemnej 
 
 
 
 
 

- w części ustnej 
 
 
 
 
 

8.   Ocena z egzaminu (słownie): ............................................................................................ 

 
Podpis nauczyciela egzaminatora: .............................................. 

 

Podpis nauczyciela obserwatora: ............................................... 
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Odsyłacz 3 
 

P RO TO K ÓŁ 
EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

 
 

1. Imię i nazwisko ucznia .......................................................................................................... 

2.  Rok szkolny i klasa ................................................................................................................ 

3.   Przedmiot objęty egzaminem .............................................................................................. 

4.  Data egzaminu ..................................................................................................................... 
 

Skład komisji Imię i 
nazwisko 

1. Przewodniczący komisji 
 

2. Nauczyciel egzaminator 
 

3. Nauczyciel członek komisji 

....................................................................... 
 

....................................................................... 
 

....................................................................... 

 

5. Zadania (pytania) sprawdzające: 

 
- część pisemna: 

 
 
 

- część ustna: 
 
 
 

 
10. Zwięzła informacja o ustnej odpowiedzi ucznia 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

11. Ocena za egzamin (słownie) .................................................................................................. 

Podpis przewodniczącego komisji ............................................ 
 

Podpis nauczyciela egzaminatora ............................................. 
 

Podpis nauczyciela członka komisji .......................................... 
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Odsyłacz 4 
 

P RO TO K ÓŁ 
S P R A W D Z I A N U  W I A D O M O Ś C I  I  U M I E J Ę T N O Ś C I  U C Z N I A 

 

1. Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………………………………….. 

2. Rok szkolny i klasa:…………………………………………………………………………………………………………. 

3.  Przedmiot objęty sprawdzianem: ……………………………………………………………………………………. 

4.  Data sprawdzianu: …………………………………………………………………………………………………………. 

Skład komisji Imię i 
nazwisko 

1. Przewodniczący komisji: 
 

2. Nauczyciel: 
 

3. Nauczyciel: 
 

4. Nauczyciel: 

........................................................................... 
 

........................................................................... 
 

........................................................................... 
 

........................................................................... 

 

6. Zadania (pytania) sprawdzające: 

 
- część pisemna: 

 
 
 

- część ustna: 
 
 
 

9.   Zwięzła informacja o ustnej odpowiedzi ucznia 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

10. Ocena za sprawdzian (słownie): ............................................................................................ 

Podpis przewodniczącego komisji ............................................ 

Podpis nauczyciela ................................................................... 

Podpis nauczyciela .................................................................... 

Podpis nauczyciela .................................................................. 
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Odsyłacz  5 
 

PROTOKÓŁ 
Z Z E B R A N I A K O M I S J I  U S T A L A J Ą C E J  R O C Z N Ą  O C E N Ę K L A S Y F I K A C Y J N Ą  Z A C H 

O W A N I A  U C Z N I A 

 

1.   Imię i nazwisko ucznia ....................................................................................... 

2.   Rok szkolny i klasa ............................................................................................. 

3.  Data posiedzenia komisji ................................................................................... 
 

Skład komisji Imię i 
nazwisko 

1. Przewodniczący komisji 

2. Wychowawca klasy 

3. Nauczyciel 

4. Pedagog 

5. Psycholog 

6. Przedstawiciel SU 

7. Przedstawiciel RR 

.................................................................................. 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

.................................................................................... 

..................................................................................... 

...................................................................................... 

 

4.  Wynik głosowania ................................................................................................ 

5.   Ustalona ocena zachowania wraz z uzasadnieniem 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Podpisy członków komisji: 

1 ............................................................. 

2 .............................................................. 

3 .............................................................. 

4 .............................................................. 

5 ............................................................... 

6. ............................................................... 

7. ............................................................... 
 
 
 

 Spis treści 


