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Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Statut opracowano w oparciu o: 

1) Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 

2) Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.-  Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. 

nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami). 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r.              

w sprawie  rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek 

kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym 

publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ( Dz. U. nr 132  poz. 

1225 ). 

4) Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r.               

w  sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, 

publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego 

centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. nr.132, poz.1226 ). 

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku   

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 575) z późniejszymi zmianami. 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12.02.2002 roku  

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz. U. Nr 15, poz. 

142, zmiany: Dz. U. Nr 137, poz. 1155; z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093 z 

2004 r. Nr 43, poz. 393 z 2005 r. Nr 30, poz. 252 oraz z 2008 r. Nr 72, poz.420), Dz. U. 

z 2005 Nr 30 poz. 252  oraz 2008 Nr 72 poz. 402, 2009 Nr 54 poz. 442. 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 

publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506). 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 11, poz. 114). 

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. nr 26, poz. 232). 

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                            

i placówkach (Dz. U. z 2003 nr 6 poz. 69). 

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lutego 2002 roku w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół Dz. U. Nr 51 poz. 458  z późniejszymi zmianami (od 

roku szkolnego 2012/2013 w klasach I). 

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 poz. 977.   

13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku  

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155), Dz. U. z 1999 Nr 67 poz. 753. 
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14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 roku 

w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113 poz. 988 zmiany: Dz. U.  

z 2003 r. Nr 192 poz. 1875). 

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 5 października 2010 roku  w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 186 poz. 1245). 

16) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120 poz. 526 ze 

zmianami). 

17) Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 

 z późniejszymi zmianami). 

18) Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

19) Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków                

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. poz. 843 z późniejszymi zmianami). 

20) Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534).  

 

2. Statut podlega sprawdzeniu jego zgodności z prawem przez Kuratora Oświaty. 

3. Statut obowiązuje od dnia 1 września 2013 r. 

4. Występujące w treści terminy oznaczają odpowiednio: 

1) Centrum – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu. 

2) Dyrektor – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w 

Przemyślu. 

3) Rada – Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 

2 w Przemyślu. 

4) Samorząd – Samorząd Uczniowski/Słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu. 

5) Ustawa – Ustawa z dn. 7.09. 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 ze zm.).           

6) Statut – Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 

2 w Przemyślu. 

7) Klasa - jeden z oddziałów  Centrum. 

8) Uczniowie – uczniowie szkół młodzieżowych Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu. 

9) słuchacze – słuchacze szkół dla dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego         

i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu. 

10) Nauczyciele – nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu. 

11) Rzecznik praw ucznia - nauczyciel powołany przez Dyrektora do ochrony 

uczniów, ich wolności i praw zagwarantowanych w dokumentach 

międzynarodowych i aktach prawnych. 

12) Rzecznik praw słuchacza - nauczyciel powołany przez Dyrektora do ochrony 

słuchaczy, ich wolności i praw zagwarantowanych w dokumentach 

międzynarodowych i aktach prawnych. 

13) Wychowawca – nauczyciel, któremu powierzono pod szczególną opiekę oddział 

szkoły. 

14) Rodzice – rodzice bądź prawni opiekunowie uczniów Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu. 
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15) Organ prowadzący Centrum – jednostka samorządu terytorialnego – Miasto 

Przemyśl. 

16)  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny  -  Podkarpacki  Kurator Oświaty  

w Rzeszowie. 

17) Dziennik elektroniczny – komputerowy  System Kontroli Frekwencji i Postępów 

w Nauce Librus. 

 

 

Rozdział II 

Nazwa szkoły, adres i inne informacje o szkołach  Centrum 

 

§ 2 

 

1. Placówka nosi nazwę: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

 w Przemyślu.  

2. Siedzibą Centrum jest budynek zlokalizowany przy  ul. hm Izydory Kossowskiej 1. 

 

 tel./fax  (016)6783302 

           

 e–mail:  ckziu2@um.przemysl.pl 

 

3.  Centrum jest szkołą publiczną. 

  

W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu wchodzą: 

1) Szkoły kształcące w systemie stacjonarnym: 

a) (uchylony) 

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,  

c) Technikum nr 2 na podbudowie programowej gimnazjum, o kierunkach: 

- technik ekonomista 

- technik handlowiec 

- uchylony 

- technik architektury krajobrazu. 

Technikum nr 2 na podbudowie programowej szkoły podstawowej, 

 o kierunkach: 

- technik ekonomista 

- technik handlowiec 

- technik programista 

- technik architektury krajobrazu 

d) Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 

e) (uchylony) 

f) Szkoła Policealna nr 1, na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie 

średnie, o kierunkach: 

- technik informatyk, 

- uchylony                                                                                    

g) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych. 

2)  Szkoły kształcące w systemie zaocznym: 

a) VII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, na podbudowie programowej 

gimnazjum. 

b) Szkoła Policealna Nr 6, na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie 

średnie, o kierunkach: 
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- uchylony, 

- technik rachunkowości, 

- technik administracji. 

3)  Szkolny Ośrodek Kariery. 

4) Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

4. Organizację i zadania szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego          

i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu regulują statuty poszczególnych szkół. 

 

§ 3 

 

Numer porządkowy: 2. 

 

§ 4 

 

Organem prowadzącym Centrum jest Prezydent  Miasta Przemyśla. 

 

§ 5 

 

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia nowych form organizacyjnych, po dokładnej 

analizie rynku pracy i stosownych uzgodnieniach z organem prowadzącym oraz władzami 

oświatowymi. 

 

§ 6 

 

1. W ramach działalności pozabudżetowej (odpłatnej) Centrum może organizować: 

1) kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego, 

2) kursy komputerowe, 

3) kursy doskonalące, 

4) kursy BHP 

5) kursy na zlecenia zakładów pracy; inne kursy zgodne z zapotrzebowaniem rynku 

pracy i ustaleniami wynikającymi ze współpracy z Urzędem Pracy  

w zakresie szkolenia bezrobotnych i przekwalifikowania pracowników. 

2. Centrum może organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

 

Rozdział III 

Cele i zadania Centrum 

 

§ 7 

 

Centrum realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone  
w Ustawie, a w szczególności zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój osobowości zgodnie 

z jego  potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności 

osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

 

§ 8 

 

1.  Centrum  realizuje cele edukacyjne na podstawie: 
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1) Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, opracowanego w oparciu o ramowe plany 

nauczania w szkołach publicznych,  

2) Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły.  

2. Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

Szkoły tworzą spójną całość i zatwierdza je Dyrektor na podstawie Uchwały Rady 

Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 

3. Propozycję programu nauczania danego przedmiotu przedstawia nauczyciel po 

zasięgnięciu opinii komisji przedmiotowej. 

4. Szkoła umożliwia i wspiera organizacyjnie działalność innowacyjną i eksperymenty  

nauczycieli w zakresie metod i treści kształcenia, w tym m.in. kształcenia blokowego          

i modułowego. 

5. Realizowane w szkołach Centrum zadania edukacyjne: 

1)  uwzględniają obowiązujące podstawy programowe i standardy wymagań,  

2)  respektują zasady nauk pedagogicznych, 

3) umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przystąpienia do 

egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty, matura i egzamin zawodowy), 

4)  umożliwiają absolwentom Centrum dokonanie świadomego wyboru dalszego 

kierunku kształcenia oraz zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej, 

5)  umożliwiają praktyczną naukę zawodu w formie:  

a. zajęć praktycznych dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w celu 

opanowania umiejętności praktycznych niezbędnych do  podjęcia pracy 

w danym zawodzie, 

b. praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy Centrum w celu zastosowania 

i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 

warunkach pracy, 

6)  dążą do zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy, 

7)  stwarzają uczniom zdolnym możliwość rozwijania zainteresowań przez: 

a. działalność kół zainteresowań, 

b. udział w konkursach i olimpiadach, 

c. realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych wspólnie ze szkołami 

partnerskimi, 

d. udział w pracach kół naukowych wyższych uczelni, 

e. realizację działań zainicjowanych przez uczniów. 

6. Centrum organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży i wspiera w tym 

zakresie rodziców i opiekunów. 

1) Centrum zapewnia uczniom, ich rodzicom i słuchaczom bieżącą pomoc 

psychologiczną - pedagogiczną poprzez pracę wychowawców klas oraz działalność 

pedagoga szkolnego przy współpracy z Organem Prowadzącym, Kuratorium Oświaty 

oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

2) Uczniom szczególnie uzdolnionym Centrum umożliwia naukę według 

indywidualnego programu lub toku nauki na zasadach określonych przez MEN. 

3)  Uczniom, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły, 

Centrum na wniosek rodziców w oparciu o orzeczenie poradni psychologiczno – 

pedagogicznej organizuje nauczanie indywidualne na warunkach określonych 

przepisami prawa. 

4) Centrum stwarza warunki do nauki dla uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych 

fizycznie, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

oraz predyspozycjami. 

7. Przepisy dotyczące egzaminów zewnętrznych regulują odrębne przepisy. 
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§ 9 

 

1. Cele i zadania wychowawcze obejmują wszystkich uczniów i słuchaczy Centrum.  

W szczególności zadania te mają na celu: 

1) kształtowanie patriotycznej i humanistycznej postawy uczniów i słuchaczy: 

a. szacunek dla tradycji, symboli i dziedzictwa kultury narodowej, 

b. kształtowanie więzi z regionem, 

c. kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowanie norm życia społecznego, 

przeciwdziałanie agresji, 

d. kształtowanie postaw tolerancji, demokracji, przeciwdziałanie ksenofobii  i 

stereotypom, 

e. wyrobienie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej uczniów, troskę  

o sprawność fizyczną, kształtowanie nawyków dbania o zdrowie, 

f. przeciwdziałanie  zagrożeniom patologiami, w szczególności  problemom 

alkoholizmu, narkomanii i chorób społecznych, 

g. wspomaganie rodziny w jej zadaniach wychowawczych, 

h. kształtowanie szacunku do pracy, poczucia odpowiedzialności, 

obowiązkowości poprzez udział w życiu Centrum na zasadach partnerstwa i 

współpracy, 

2) kształtowanie postaw uczynności i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, 

3) kształtowanie postaw przedsiębiorczości, kreatywności i mobilności zawodowej, 

wspomaganie planowania kariery zawodowej, 

4) kształtowanie postaw proekologicznych, 

5) wychowywanie do życia w rodzinie, 

6) realizację Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, w ramach którego na 

podstawie diagnozy opracowuje się szczegółowe cele i zadania do realizacji w danym 

roku szkolnym. 

 

§ 10 

 

1. Centrum realizuje działania opiekuńcze przez: 

1)  opiekę podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

2)  opiekę podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, sprawowaną przez 

nauczyciela lub opiekuna wyznaczonego przez Dyrektora, 

3)  otoczenie szczególną troską, w tym materialną, uczniów i słuchaczy  z rodzin 

niepełnych, niewydolnych wychowawczo oraz uczniów i słuchaczy mających 

trudne warunki materialne, 

4)  otoczenie opieką uczniów i słuchaczy w przypadkach niepowodzeń dydaktycznych, 

wychowawczych lub losowych, 

5)  współpracę z Radą Rodziców. 

 

§ 11 

 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze w stosunku do uczniów i słuchaczy, 

z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów bhp, a w szczególności : 

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

2) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez pracodawców praw młodocianych 

pracowników, uczniów Szkoły, 
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3) sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami podczas zajęć organizowanych przez 

Szkołę, poza jej terenem. 

2. Szkoła zapewnia uczniom i słuchaczom bezpieczeństwo poprzez : 

1) stałe dyżury nauczycieli w trakcie przerw w zajęciach edukacyjnych,  

2) systematyczny kontakt ze środowiskowymi organami porządkowymi. 

3. Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycieli w Szkole określa 

zarządzenie wewnętrzne Dyrektora. 

 

§ 12 

Podstawowymi formami działalności dydaktycznej Szkoły są : 

1. Lekcje przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych. 

2. Praktyczna nauka zawodu w formach : 

1) praktyk zawodowych, 

2) zajęć praktycznych. 

3. Zajęcia pozalekcyjne w kołach zainteresowań. 

4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów mających trudności w nauce. 

5. Wycieczki dydaktyczne i turystyczno-krajoznawcze. 

6. Inne, zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. 

 

§  13 

 

1. Zajęcia lekcyjne odbywają się na terenie Szkoły w salach lekcyjnych, pracowniach 

i gabinetach przedmiotowych, auli, sali gimnastycznej, salce katechetycznej, na basenie i 

boisku szkolnym. 

2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego w formie praktyk zawodowych 

odbywają się na podstawie umowy zawartej między Szkołą a właściwą jednostką 

organizacyjną, na zasadach opracowanych przez kierownika pracowni zajęć 

praktycznych, zawartych w stosownym regulaminie. 

3. Niektóre zajęcia szkolne mogą się odbywać poza terenem Szkoły w formie wycieczek 

itp. 

4. Dyrektor powierza opiekę nad salami lekcyjnymi, pomieszczeniami i gabinetami 

przedmiotowymi nauczycielom, na podstawie wewnętrznego zarządzenia. 

 

 

Rozdział IV 

Organy Centrum 

 

§14 

 

1. Organami Centrum są: 

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców,  

4) Samorząd Uczniowski 

5) Samorząd Słuchaczy. 

2. Dyrektor może powołać:  

1) wicedyrektora lub wicedyrektorów,   

2) kierownika gospodarczego. 

3. Do pracy Centrum Dyrektor może zaprosić przedstawicieli związków zawodowych a także 

innych pracowników szkoły. 
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§ 15 

 

1. Dyrektor szkoły w szczególności:  

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych                

w szkole  

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;   

4) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach  

ich kompetencji stanowiących;  

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki  

zaopiniowanym przez Radę Szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, 

finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;  

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

 i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę  

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

 w organizacji praktyk pedagogicznych  

8) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

 i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły,  

9) udziela na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, po 

zasięgnięciu opinii Rady i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

zezwolenia uczniowi na indywidualny tok nauki i wyznaczanie nauczyciela – 

opiekuna,  

10) ma możliwość tworzenia zespołów wychowawczych, przedmiotowych lub innych 

zespołów problemowo – zadaniowych oraz powoływanie przewodniczących 

zespołów,  

11) kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole poprzez właściwe warunki pracy i 

stosunki pracownicze,  

12) udzielanie Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno –

wychowawczej szkoły, 

13) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia.  

2. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego i 

Słuchaczy, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może 

w danym roku szkolnym  ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w wymiarze do 10 dni. 

3.  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust.  2, 

mogą być ustalone: 

1) w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio: 

a) (uchylony), 

b) egzamin maturalny, 

c) egzamin zawodowy, 

d) egzamin ósmoklasisty. 
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2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w 

przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych, 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub 

potrzebami społeczności lokalnej. 

4.  Dyrektor, w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów i słuchaczy oraz ich 

rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalonych na podstawie ust. 2, Dyrektor, po 

zasięgnięciu opinii Rady, Rady Rodziców i Samorządów, może, za zgodą organu 

prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wolne soboty. 

 

§ 16 

 

1. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:  

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,  

2) realizację zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,  

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów 

 i słuchaczy,  

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym,  

5) zapewnienie - w miarę możliwości - odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,  

6) właściwe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym szkoły.  

 

§ 17 

 

1. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły i jako kierownik 

zakładu pracy:  

1)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,  

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły,  

3) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady,  

4) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli i innych pracowników 

szkoły.  

 

§ 18 

 

1. Szkoła tworzy warunki i sprzyja doskonaleniu pracy i rozwojowi zawodowemu 

nauczycieli. 

1) Dyrektor wspiera rozwój zawodowy nauczycieli uzyskujących stopnie awansu 

zawodowego 

2) Dyrektor i wicedyrektor otaczają opieką i doradztwem pedagogicznym nauczycieli, 

ze szczególnym uwzględnieniem  nauczycieli stażystów,  

3) Nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym, realizującym plan rozwoju 

zawodowego, Dyrektor przydziela jako opiekuna doświadczonego nauczyciela. 

4) Nauczyciel ma możliwość: 
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a) uczestniczenia w konferencjach szkoleniowych Rady, komisji przedmiotowych 

oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez instytucje 

zewnętrzne, 

b) uczestniczenia w wymianie doświadczeń m.in. poprzez uczestnictwo 

w lekcjach koleżeńskich, 

c) korzystania z publikacji metodycznych i merytorycznych gromadzonych przez 

bibliotekę szkolną, 

d) korzystania z zasobów internetowych. 

 

§ 19 

  

1. W zakresie organizacji pracy szkoły Dyrektor:  

1)  zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,  

2)  egzekwuje przestrzeganie przez uczniów, słuchaczy i pracowników szkoły 

ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,  

3)  sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,  

4)  określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami 

Kodeksu Pracy, po zapewnieniu im niezbędnych warunków pracy.  

 

§ 20 

 

1. Dyrektor w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:  

1) zarządza majątkiem szkolnym,  

2) dysponuje środkami finansowymi  szkoły po zaopiniowaniu przez Radę,  

3) organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu szkoły,  

4) organizuje przegląd stanu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno 

- remontowych i budowlanych,  

5) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego.  

 

§ 21  

 

1. Dyrektor powołuje wicedyrektora lub wicedyrektorów szkoły (po uzyskaniu opinii rady 

pedagogicznej i organu prowadzącego), którzy zastępują Dyrektora w czasie jego 

nieobecności, wykonują zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania 

i nadzorowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i gospodarczo - 

administracyjnej zgodnie z przydziałem czynności.  

 

 

§ 22 

Rada Pedagogiczna 

 

1. W Centrum działa Rada, która jest kolegialnym organem, powołanym do opracowywania i 

podejmowania uchwał, zapewniających realizację  statutowych zadań Zespołu. 

2.  W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Centrum. 

3.  W Centrum działa jedna Rada Pedagogiczna. 

4.  Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Centrum 

5.  W ramach Rady Pedagogicznej działają Rady Pedagogiczne Technikum nr 2 oraz Rady 

Pedagogiczne szkół dla dorosłych, które zajmują się sprawami właściwymi dla danego 

typu szkoły, w tym klasyfikacją i promocją. 
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6. Spośród członków Rady, na wniosek Rady lub z inicjatywy Dyrektora, Dyrektor powołuje 

komisje przedmiotowe lub zespoły problemowe. 

7.  Komisje i Zespoły pracują wg ustalonych planów, a ich prace są protokołowane.  

8.  Rada pracuje zgodnie z uchwalonym Regulaminem i przyjętym na dany rok  Planem 

Pracy. 

9. Roczny Plan Pracy Rady przewiduje konferencje: 

1) plenarne,  

2) klasyfikacyjne, 

3) szkoleniowe. 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy: 

1) Przewodniczącego, 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) organu prowadzącego szkołę, 

4) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej 

11. W przypadku zwołania zebrania Rady Pedagogicznej z inicjatywy jej członków 

przedstawiciele Rady Pedagogicznej są zobowiązani przedstawić przewodniczącemu 

pisemny wniosek z określoną problematyką obrad oraz podpisami stwierdzającymi 

spełnienie warunku jej zwołania. 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

13. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady Pedagogicznej. 

14. Głosowanie odbywa się jawnie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego Rady Pedagogicznej.  

15. Do kompetencji stanowiących Rady należą: 

1) zatwierdzenie planu pracy szkoły,  

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i prowadzenia  eksperymentów 

pedagogicznych w Zespole, 

4) ustalenie kierunków oraz form doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym  

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.  

16. Rada  opiniuje: 

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Program Wychowawczo - 

Profilaktyczny Szkoły, 

2) projekt organizacyjny pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

3) projekt planu finansowego Centrum,  

4) propozycje Dyrektora, dotyczące przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień.  

17. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1)  przygotowuje projekt zmian statutu Centrum i uchwala statut, 

2)  może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z 

innego stanowiska kierowniczego w szkole, 

3)  typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora. 
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18. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami 

pełniącymi funkcje kierownicze, lub w sprawach związanych z opiniowaniem 

kandydatów na takie stanowisko podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

19. Przewodniczący Rady wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący Centrum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

20. Prace Rady są protokołowane, a jej treści objęte tajemnicą służbową. 

 

§ 23 

Rada Rodziców 

 

1. Radę Rodziców tworzy się w szkołach młodzieżowych. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Klasowych, wybranych 

przez zebranie rodziców uczniów danej klasy. Wybory przeprowadza się na pierwszym 

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

3. Rada Rodziców na swoim posiedzeniu wybiera Prezydium Rady Rodziców oraz komisje 

problemowe. 

4. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą: 

1) przewodniczący, 

2) zastępcy przewodniczącego, 

3) sekretarz, 

4) skarbnik. 

5. Prezydium Rady Rodziców opracowuje: 

1) roczny plan działalności Rady Rodziców, 

2) roczny plan finansowy Rady Rodziców. 

6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. 

7. Rada Rodziców może występować do Rady i Dyrektora z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły. 

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą: 

a. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, 

b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. 

9. Rada Rodziców ustala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny z ustawą 

o systemie oświaty i Statutem Szkoły. 

10. Rada Rodziców może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców 

oraz innych źródeł i dysponować nimi w celu wspierania działalności statutowej Centrum. 

11. Zasady wydatkowania funduszy zgromadzonych przez Radę Rodziców określa jej 

Regulamin. 

12. Gospodarka finansowa Rady podlega ocenie Komisji Rewizyjnej, która przedstawia 

coroczne sprawozdanie na ogólnym zebraniu rodziców. 

 

 



 

 
15 

§ 24 

Rzecznik praw ucznia  

 

1. Rzecznik praw ucznia - organ powołany do ochrony uczniów, ich wolności i praw 

zagwarantowanych w dokumentach międzynarodowych i aktach prawnych wydanych 

przez Sejm oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

2. Do podstawowych obowiązków Rzecznika praw ucznia należy: 

1) dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia 

w szkołach,  

2) rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie działalności samorządowej 

w szkołach.  

3. Rzecznik praw ucznia ma prawo do: 

1) wglądu do treści wszystkich skarg wpływających do Dyrektora, 

2) samodzielnego badania skarg, 

3) wydawania zaleceń w porozumieniu z Dyrektorem. 

 

§ 25 

Samorząd Uczniowski / Samorząd Słuchaczy 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół młodzieżowych Centrum.  

2. Samorząd Słuchaczy tworzą słuchacze szkół dla dorosłych Centrum. 

3. Organy Samorządów  są jedynym reprezentantem ogółu uczniów i słuchaczy. 

4. Zasady tworzenia, wybierania i działania organów Samorządów  określa Regulamin 

uchwalony przez ogół uczniów i słuchaczy, będący odrębnym dokumentem. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem.  

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie oraz Dyrektorowi wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach  Centrum, a w szczególności dotyczące realizacji 

podstawowych praw uczniów i słuchaczy, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programami nauczania, celami, kryteriami wewnętrznej 

oceny z poszczególnych przedmiotów nauczania, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do takiej organizacji życia Centrum, które umożliwi zachowanie rozsądnych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania  

i zaspokajania własnych zainteresowań,  

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i Regulaminem Ucznia, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

§ 26 

Wzajemne oddziaływanie i współdziałanie organów Centrum 

 

1. Wymiana informacji pomiędzy organami Centrum odbywa się: 

1) na posiedzeniach Rady, 

2) na zebraniach Rady Rodziców, 

3) na Sejmikach Uczniowskich i zebraniach sprawozdawczo–wyborczych 

Samorządów, 

4) w formie pisemnych zarządzeń i ogłoszeń podawanych w książce zarządzeń dla 

nauczycieli oraz dla uczniów i słuchaczy. 

2. Sprawy konfliktowe i sporne: 

http://portalwiedzy.onet.pl/124687,,,,sejm,haslo.html
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1) stronami konfliktu mogą być: uczniowie,  nauczyciele, pracownicy szkoły, 

członkowie Rady, dyrekcja, 

2) rozwiązywaniem konfliktów mogą kierować: 

a. nauczyciele i wychowawcy, 

b. dyrekcja, 

c. Rada, 

d. Organ prowadzący Centrum, 

e. Kuratorium Oświaty, 

f. mediator wskazany przez strony konfliktu.  

3) Akty normatywne, pomocne w rozwiązywaniu konfliktów: 

a. Regulamin Ucznia,  

b. Statut, 

c. Karta Nauczyciela,  

d. Kodeks Pracy. 

4) Przy rozwiązywaniu sporów, stosowny podmiot, w zależności od rodzaju skargi, 

zasięga:  

a. opinii Samorządu,  

b. Rady Rodziców,  

c. związków zawodowych.  

5) Spory oraz konflikty pomiędzy uczniami i słuchaczami a nauczycielami rozstrzyga 

dyrekcja po zasięgnięciu opinii: 

a. Samorządu,  

b. Rzecznika Praw Ucznia. 

6) Spory oraz konflikty pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły rozstrzyga 

dyrekcja po zasięgnięciu opinii: 

a. Rady, 

b. związków zawodowych. 

7) Spory oraz konflikty pomiędzy członkami Rady a dyrekcją rozstrzyga Kuratorium 

Oświaty lub organ prowadzący szkołę, w zależności od rodzaju konfliktu. 

3. Organy szkoły współdziałają ze sobą w celu realizacji celów i zadań szkoły.  

4. Organy szkoły współdziałają poprzez wymianę informacji o działaniach i decyzjach.  

5. Dyrektor szkoły informuje:  

1)  Radę – podczas zebrań Rady, poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń lub przy 

pomocy poczty wewnętrznej w systemie Librus, 

2) Radę Rodziców – podczas zebrań Rady Rodziców lub za pośrednictwem jej 

przedstawiciela,  

3) Samorządy – podczas zebrań samorządów lub za pośrednictwem opiekunów 

samorządów.  

6. Rada informuje:  

1) Dyrektora – podczas zebrań Rady Pedagogicznej lub za pośrednictwem 

upoważnionego przedstawiciela Rady Pedagogicznej  

2) Radę Rodziców – podczas zebrań Rady Rodziców lub za pośrednictwem Dyrektora 

bądź innego upoważnionego przedstawiciela rady,  

3) Samorządy – za pośrednictwem opiekuna samorządu.  

7. Samorządy informują:  

1) Dyrektora – podczas zebrań samorządu, w których uczestniczy Dyrektor szkoły bądź 

za pośrednictwem opiekuna samorządu lub swojego przewodniczącego,  

2) Radę – podczas zebrań samorządu, w których uczestniczy Dyrektor lub 

przedstawiciel Rady Pedagogicznej bądź za pośrednictwem opiekuna samorządu lub 

swojego przewodniczącego,  
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3) Radę Rodziców – za pośrednictwem opiekunów samorządu lub swoich 

przedstawicieli uczestniczących w zebraniach Rady Rodziców.  

8. Rada Rodziców informuje:  

1) Dyrektora  – podczas zebrań Rady Rodziców, w których uczestniczy Dyrektor lub za 

pośrednictwem swojego przewodniczącego,  

2) Radę  – za pośrednictwem Dyrektora podczas zebrań Rady Pedagogicznej,  

3) Samorządy  – poprzez opiekunów samorządu.  

 

§ 27 

Współpraca rodziców i nauczycieli w zakresie wychowania i kształcenia 

 

1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o: 

1) Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, 

2) zasadach i formach pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej w danej klasie 

i grupie wychowawczej,  

3) Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów/słuchaczy oraz o kryteriach oceniania zachowania, 

4) regulaminie i procedurach dotyczących egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz 

egzaminu zawodowego,  

5) zachowaniu, postępach i przyczynach niepowodzeń w nauce, 

6) możliwości dalszego kształcenia. 

2. Rodzice mają prawo przekazywania Dyrektorowi  opinii na temat pracy szkoły i zgłaszania 

stosownych wniosków. 

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach dydaktyczno- wychowawczo-

opiekuńczych poprzez: 

1) indywidualne kontakty wychowawców i nauczycieli oraz pedagoga w szkole, 

a w przypadkach trudności – w formie wywiadów środowiskowych, 

2) Rady Klasowe Rodziców,  

3) Radę Rodziców, 

4) System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus 

4. W celu wymiany informacji  w sprawach wychowania i nauki ustala się następujące formy 

kontaktów z rodzicami: 

1) spotkania informacyjne dla rodziców,  

2) indywidualne, ustalone przez wychowawcę  i rodziców,  

3) z wykorzystaniem Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus. Z 

tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Centrum informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od 

rodziców opłaty.  

5.W celu zwiększenia spójności wzajemnego oddziaływania rodziców i nauczycieli, Szkoła 

może organizować  prelekcje w zakresie wsparcia wychowawczego rodziców 

(opiekunów). 

6. Harmonogram spotkań nauczycieli wychowawców z rodzicami podaje się do ogólnej 
wiadomości, a kontakty z rodzicami odnotowywane są w dokumentacji przebiegu nauczania. 
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Rozdział V 

Organizacja Centrum 

 

§ 28 

 

Centrum zostało powołane Uchwałą nr 95/2013 Rady Miejskiej z dnia 10 maja 2013 r. 

 

§ 29 

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego. 

 

§ 30 

 

1. Cele, zadania i organizację procesu edukacyjnego na dany rok szkolny określają 

dokumenty szkolnego systemu zapewnienia jakości oraz arkusz organizacyjny. 

2. Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej przedstawia Dyrektor na plenarnej Radzie 

Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku  szkolnego. 

3. Arkusz organizacyjny opracowywany jest przez Dyrektora zgodnie z przepisami prawa i 

w określonych przez nie terminach i przedkładany do zatwierdzenia organowi 

prowadzącemu.  

4. W arkuszach organizacyjnych Centrum zamieszcza się: 

1) liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 

2) ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, 

3) liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych. 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację zajęć edukacyjnych.  

 

§ 31 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną w szkołach Centrum jest oddział o liczbie uczniów 

ustalonej według wytycznych organu prowadzącego. 

2. W poszczególnych typach szkół szkolne plany nauczania są  opracowywane zgodnie 

z ramowymi planami nauczania, zalecanymi przez MEN, przy uwzględnieniu podstawy 

programowej (dla przedmiotów ogólnokształcących). 

3. W technikum realizowane są zajęcia edukacyjne określone w podstawach programowych 

kształcenia w zawodach na podstawie rozporządzeń MEN. 

4. Technikum kształci w zawodach zgodnie z Klasyfikacją Zawodów Szkolnictwa 

Zawodowego.  

5. Rozszerzenie oferty edukacyjnej może nastąpić na wniosek Rady i po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez organ prowadzący.  

6. Nauczyciel przedstawi dyrektorowi program nauczania, który po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej dyrektor dopuszcza do użytku w szkole. 

7. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do 

użytku szkolnego. Zestaw podręczników jest podawany do wiadomości poprzez 

umieszczenia w gablocie informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły w terminie do 

15 czerwca poprzedniego roku szkolnego 
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§ 32 

 

Na wniosek uczniów, słuchaczy lub ich rodziców, Dyrektor - w oparciu o uchwałę Rady - 

może włączyć do planu nauczania przedmioty nie objęte obowiązkowym planem nauczania 

oraz organizacją zajęć nadobowiązkowych. 

 

§ 33 

 

1. Podstawową formą pracy Centrum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

2. W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień 

września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają 

się w najbliższy poniedziałek po 1 września. 

3.  Zajęcia ze słuchaczami w szkole dla dorosłych, kształcącej w formie stacjonarnej, we 

wszystkich semestrach odbywają się przez trzy dni w tygodniu. Zajęcia dydaktyczne w 

systemie stacjonarnym są obowiązkowe; wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej 

ocenie, która stanowi podstawę klasyfikowania i promowania, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz wewnątrzszkolnym ocenianiem. 

4. Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy szkół zaocznych odbywają się według planu zajęć 

opracowanego na dany semestr.  

5. Dla słuchaczy szkół zaocznych prowadzone są również konsultacje indywidualne, których 

wymiar nie może przekraczać 20% wszystkich zajęć. 

 

§ 34 

 

1.  Podział oddziałów na grupy w zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i 

bezpieczeństwa określają odrębne przepisy. 

2. Zajęcia religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie są realizowane zgodnie 

z odrębnymi przepisami i wymagają deklaracji uczestnictwa. 

3. Ujęte w programach nauczania godziny do dyspozycji Dyrektora mogą być przeznaczone 

na: 

1) zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym na realizację 

przedmiotów w zakresie rozszerzonym, 

2) realizację ścieżek edukacyjnych, 

3) zorganizowanie zajęć dla uczniów i słuchaczy z uwzględnieniem ich potrzeb  

i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno –wyrównawczych. 

 

§ 35 

 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo – lekcyjnym. 
2. Zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych, a także w formie wycieczek. 

 

§ 36 
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Centrum może przyjmować studentów szkół wyższych oraz kolegiów języków obcych 

kształcących nauczycieli na praktyki edukacyjne. Podstawę stanowi pisemne porozumienie 

zawarte między Dyrektorem a szkołą wyższą lub kolegium. 

 

 

 

§ 37 

Biblioteka szkolna 

 

1. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji zadań dydaktyczno – 

wychowawczych szkoły, zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań uczniów  

i słuchaczy, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców.  

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Centrum oraz 

rodzice. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej przeznaczone są do gromadzenia i opracowywania 

zbiorów oraz udostępniania ich czytelnikom. 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów w okresie zajęć szkolnych. 

5. Główne formy pracy biblioteki szkolnej to:  

1) gromadzenie, aktualizowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych,  

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych,  

3) realizacja międzyprzedmiotowej ścieżki czytelniczej i medialnej,  

4) kompletowanie taśmoteki i wideoteki,  

6. Do podstawowych zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1)  udostępnianie książek i innych źródeł informacji,  

2)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów i 

słuchaczy oraz wyrabianie umiejętności uczenia się,  

3) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną,  

4) realizacja zajęć przysposobienia czytelniczo – informacyjnego zgodnie z planem 

nauczania.  

7. Udostępnianie zbiorów odbywa się przez:  

 1) korzystanie z nich w czytelni,  

 2) wypożyczanie poza bibliotekę,  

 3) przekazywanie do pracowni.  

8. Godziny pracy biblioteki szkolnej powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas 

zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

9.  Czas pracy biblioteki określa Dyrektor szkoły.  

10. Korzystający z biblioteki mają obowiązek na 2 tygodnie przed zakończeniem każdego 

roku szkolnego rozliczyć się z wypożyczonych woluminów.  

11. Regulamin biblioteki szkolnej nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

 

§ 38 

 

1. W Centrum tworzy się  stanowisko szkolnego doradcy zawodowego. 

2. Podstawowym zadaniem szkolnego doradcy zawodowego jest przygotowanie 

uczniów/słuchaczy do wejścia na rynek pracy. 

3. Działalność szkolnego doradcy zawodowego: 

1) ułatwia uczniom/słuchaczom dostęp do informacji zawodowej, 

2) pozwala na poszerzenie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów/słuchaczy, 
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3) pomaga w podejmowaniu świadomych i trafnych decyzji edukacyjnych 

 i zawodowych, 

4) ułatwia wejście na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania 

pracy, 

5) podnosi świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej, 

6) zapewnia systematyczną aktualizację bazy informacji edukacyjnej i zawodowej. 

 

§ 38 a 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.  

 

1. W Centrum działa Szkolny Ośrodek Kariery. 

1) Cele i zadania: 

a) Cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań:  

- rozwój umiejętności poznawania własnych zasobów osobistych i ich   wykorzystania 

w kształtowaniu swojej drogi zawodowej, 

- kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężanie bierności, radzenie sobie 

 w sytuacjach trudnych i stresowych, 

- kształcenie nawyków ciągłego uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń, 

- kształtowanie postaw otwartości – autoprezentacji swojej wiedzy i potencjału 

osobowości, 

- kształtowanie nawyków planowania przyszłości, modelowania drogi zawodowej i 

konsekwentnego dążenia do celu.  

b) Cele związane z kształceniem umiejętności:  

   - planowania przyszłości zawodowej,  

   - organizowania działań swoich i zespołu, pracy w grupie,  

   - przygotowania dokumentów związanych z pracą,  

   - poszukiwania pracy,  

   - prezentowania się na rynku pracy,  

   - nawiązywania kontaktów: rozmowy telefoniczne, listy, kontakty przez Internet,  

   - przeprowadzania negocjacji, 

   - planowania i organizowania własnej działalności gospodarczej. 

c) Cele związane z wiedzą:  

   - poznanie „świata zawodów”, 

   - poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach, 

   - poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentów związanych                    

z pracą, 

   - poznanie podstaw prawa pracy, 

   - poznanie zasad tworzenia biznes-planu, własnej działalności gospodarczej, 

   - poznanie zasad rządzących rynkiem pracy, 

   - poznanie sytuacji gospodarczej, społecznej na lokalnym rynku. 

2) Szczegółowy opis działalności Szkolnego Ośrodka Kariery opisany jest w Planie Pracy 

SzOK znajdujący się w dokumentacji Centrum. 

2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 

1) WSDZ obejmuje przygotowanie uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji 

dotyczących wyboru drogi edukacyjnej i kształtowania własnej kariery zawodowej w 

oparciu o możliwości, wiedzę i warunki. 

2) Za realizację odpowiadają: Dyrektor Centrum oraz doradcy zawodowi. 
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3) Realizacja WSDZ odbywa się poprzez: pracę doradców zawodowych, 

funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery oraz współpracę nauczycieli, 

wychowawców i pedagogów szkolnych. 

4) Cele działania to m.in.:  

- przygotowanie uczniów i słuchaczy do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego 

kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej, 

- przygotowanie ucznia i słuchacza do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich 

jak bezrobocie, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej, 

- przygotowanie ucznia i słuchacza do roli pracownika, 

- przygotowanie rodziców uczniów do efektywnego wspierania dzieci  

w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje  

i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

- gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  

i zawodowych,  

- prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów i słuchaczy, 

- współpraca z instytucjami w zakresie działań związanych z wyborem dalszego 

kierunku kształcenia oraz planowania kariery zawodowej. 

 

§ 39 

Praktyki 

 

1. W klasach technikum realizowane są praktyki zawodowe, zgodnie z planem nauczania 

i przepisami szczegółowymi, dotyczącymi organizacji praktyk zawodowych. Praktyki 

zawodowe mogą być realizowane w zakładach pracy lub w centrach kształcenia 

praktycznego. 

2. Harmonogram praktyk zawodowych akceptuje Dyrektor lub wicedyrektor. 

 

§ 40  

 

Wolontariat 

 

1. W Szkole działa Szkolny Wolontariat. 

2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności 

szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do: 

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz 

zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji 

Dyrektora Szkoły); 

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych; 

3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne. 

4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu i ich zadania. 

1) Dyrektor Szkoły, który powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu oraz nadzoruje i 

opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu. 

2) Opiekun Szkolnego Wolontariatu – nauczyciel lub pedagog szkolny społecznie pełniący tę 

funkcję. 

3) Przewodniczący Szkolnego Wolontariatu – uczeń Szkoły będący wolontariuszem. 

4) Wolontariusze stali – uczniowie Szkoły współkoordynujący poszczególne akcje. 
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5. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez: 

1) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami; 

2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

3) rodziców; 

4) inne osoby i instytucje. 

6. Udział uczniów i słuchaczy w działaniach szkolnego wolontariatu jest dobrowolny. 

 

 

Rozdział VI 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

 

§ 41 

Ocenianie uczniów 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  

2) informowanie ucznia o poziomie jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

2. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami poszanowania praw i godności ocenianego. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych  

w szkole, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
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§ 42 

Zasady oceniania uczniów 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego opracowują przedmiotowe zasady 

oceniania (PZO), które zawierają: 

1) założenia ogólne, 

2) szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania, 

3) formy i sposoby sprawdzania umiejętności uczniów: ilość sprawdzianów pisemnych, 

sposób oceny ucznia za aktywność, sposób oceny ucznia za pracę domową, kryteria 

oceniania pisemnych prac klasowych, 

4) sposób postępowania w stosunku do osób, które nie pisały pracy klasowej 

w pierwszym terminie lub pisały ją niesamodzielnie 

5) informacje o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. O zasadach zawartych w PZO nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) w terminie do 30 września. 

3. Wychowawca klasy w terminie do 30 września informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz 

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

4. Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz zasady oceniania zachowania są 

udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczycieli 

i wychowawców na terenie szkoły. 

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

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

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

pisemne prace klasowe oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

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

Sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe przedstawione są do wglądu uczniom na 

zajęciach dydaktycznych. Prace pisemne mogą zawierać krótkie pisemne uzasadnienie 

oceny. Nauczyciel w uzasadnieniu wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez 

ucznia w odniesieniu o wymagań edukacyjnych obejmujących obszar sprawdzany pracą 

pisemną. W przypadku kartkówek nie jest wymagane uzasadnienie oceny. Rodzice 

(prawni opiekunowie) maja możliwość wglądu w prace pisemne swoich dzieci na 

najbliższym po pisemnej pracy klasowej zebraniu ogólnym i w czasie spotkań w 

wyznaczonych przez nauczycieli dniach tygodnia. 

8. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie, zgodnie 

z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania.  

9. Wprowadza się dwutygodniowy okres ochronny (bez ocen niedostatecznych) dla uczniów 

klas pierwszych, celem ułatwienia im aklimatyzacji w nowym środowisku szkolnym. 

10. Oceny dzielą się na: 

1) bieżące - określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej 

części zajęć edukacyjnych, 

2) klasyfikacyjne: 

a. śródroczne - mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i ustalenie ocen zwanych klasyfikacyjnymi 
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śródrocznymi, a także ustalenie oceny z zachowania (wystawiane na koniec 

pierwszego semestru), 

b. roczne - będące podsumowaniem osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym 

i służące ustaleniu ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz oceny zachowania 

(wystawiane na koniec roku szkolnego). 

c.  semestralne – w szkołach dla dorosłych. 

11. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach wg następującej skali: 

Stopień Oznaczenie cyfrowe Skrót literowy 

celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

 

12. Oceny bieżące wyrażane są cyfrą od 1 do 6. Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza 

się stosowanie znaków: „+" (podwyższającego ocenę) oraz „-" (obniżającego ocenę) z 

wyłączeniem ocen: celującej i niedostatecznej. 

13. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu lub kartkówki, to fakt ten oznacza się w dzienniku 

znakiem „0"  (nie jest to ocena). 

14. Nauczyciele mogą oceniać różne formy aktywności ucznia stosując znaki „+” 

i „-”, następnie dokonują ich zamiany na oceny zgodnie z ustaleniami zawartymi w PZO 

(w dzienniku elektronicznym wpisują tylko uzyskane oceny).  

15. Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie mają wpływu następujące czynniki: 

zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne. 

16. Sporadyczne, jednostkowe niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na całościową ocenę 

klasyfikacyjną semestralną (roczną). 

17. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

18. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, 

o których mowa w ust. 1, pkt. 2, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

19. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

20. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony". 

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

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony  

w tej opinii.  

22. 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. 
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23. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej na okres, który uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

śródrocznej (rocznej) wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona”. 

24. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

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

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

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

25. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 24, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

26. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

"zwolniona". 

27. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana na pisemny wniosek do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

Dyrektor szkoły wyznacza termin (nie później niż w ciągu 7 dni) udostępnienia 

prowadzonej przez szkołę dokumentacji w/w egzaminów. Dokumentacja jest 

przedstawiana stronie zainteresowanej w obecności przewodniczącego komisji 

przeprowadzającej egzamin. Przewodniczący komisji jest zobowiązany do szczegółowego 

omówienia przebiegu egzaminu, wskazania mocnych i słabych stron ucznia oraz 

dokonania porównania odpowiedzi pisemnych i ustnych z wymaganiami edukacyjnymi. 

 

§ 43 

Wymagania 

 

1. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne kryteria dla poszczególnych ocen szkolnych: 

OCENA 

SŁOWNIE  

OCENA 

CYFRĄ  

KRYTERIA 

celujący  6  oznacza, że uczeń opanował wszystkie umiejętności zawarte 

w podstawie programowej określone przez wymagania 

rozszerzające w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania (zapisywane bądź wypowiadane przez niego 

informacje są oryginalne                       i twórcze oraz 

wskazują na dużą samodzielność w ich pozyskiwaniu); uczeń 

osiąga sukcesy w konkursach                  i olimpiadach 

przedmiotowych, w zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia.  

bardzo dobry  5  oznacza, że uczeń opanował pełen zakres wiadomości                    

i umiejętności określonych przez wymagania dopełniające w 

realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, 

posiada umiejętności rozwiązywania złożonych problemów i 

korzystania                    z różnych źródeł.  

dobry  4  oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i 

umiejętności przewidzianych                                w 

realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, osiąga 
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stopień pozwalający na samodzielne rozwiązanie 

umiarkowanie trudnych problemów istotnych                               

w strukturze przedmiotu.        

dostateczny  3  oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym 

zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane                     

w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co 

może oznaczać, że będzie miał kłopoty przy przyswajaniu 

kolejnych trudniejszych treści kształcenia w ramach danego 

przedmiotu.  

dopuszczający  2  oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości                     

i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez 

nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, że 

stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego 

kształcenia w danym przedmiocie i utrudnia kształcenie w 

innych przedmiotach.  

niedostateczny  1  oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań 

określonych w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednio kontynuację 

opanowania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo 

utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów.  

2. W ciągu każdego okresu uczeń powinien uzyskać liczbę ocen cząstkowych                     w 

zależności od liczby godzin danego przedmiotu w przeliczeniu na tydzień - ilość ocen 

cząstkowych zależy od ilości godzin z danego przedmiotu plus jedna ocena, przy czym 

minimum ocen to 3 oceny potrzebne do klasyfikacji.  

3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w 

przedmiotowych zasadach oceniania. 

 

§ 44 

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów 

 

1. W szkole stosowane są następujące sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

1) wypowiedzi ustne – odpowiedź z materiału zadanego na daną lekcję (trzy ostatnie 

tematy + praca domowa);  

2) praca klasowa (sprawdzian) – dłuższa forma pisemna trwająca godzinę lub dłużej; za 

pracę klasową (sprawdzian) uważa się również wypowiedź pisemną ucznia trwającą mniej 

niż godzinę lekcyjną, a obejmującą materiał szerszy niż niezapowiedziana kartkówka;  

4) kartkówki – krótkie pisemne odpowiedzi uczniów (trwają krócej niż 1h lekcyjna), 

dotyczą trzech ostatnich lekcji lub zadanej pracy domowej;  

5) indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów, tekstów, wystąpień, 

debat, pokazów;  

6) prace domowe;  

7) aktywność na lekcji;  
8) ćwiczenia, gry zespołowe i sprawnościowe;  

9) inne działania uczniów, np. projekty, plakaty, prace plastyczne, wystawy;  

10) przygotowanie i udział pod kierunkiem nauczyciela, zajęć terenowych oraz innych 

form ćwiczeń,  

11) udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych  

12) praca w grupach na lekcji;  
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2. Pisemna praca klasowa (1-2 godz.) musi być zapowiedziana z tygodniowym 

wyprzedzeniem, ze wskazaniem dokładnego terminu i odnotowana w terminarzu klasy na 

dany semestr w dzienniku elektronicznym. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone 

w klasie nie więcej niż trzy pisemne prace klasowe. 

3. Sprawdziany pisemne obejmujące treści nauczania z trzech ostatnich lekcji (kartkówka) 

mogą być przeprowadzone bez uprzedzenia. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia na pracy klasowej 

(sprawdzianie) lub kartkówce, kontaktowanie się z innymi osobami, posługiwanie się 

telefonem komórkowym lub innym nośnikiem informacji uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

5. Termin pisemnego sprawdzianu wiadomości ustalony przez nauczyciela w przypadku 

jego nieobecności w dniu pracy klasowej (sprawdzianu) należy ponownie uzgodnić z 

klasą (przy czym nie obowiązuje wówczas jednotygodniowe wyprzedzenie) oraz należy 

wpisać go do e-dziennika w zakładce sprawdziany, z zachowaniem warunku nie 

przekroczenia ilości 5 sprawdzianów w tygodniu. W przypadku braku możliwości 

przeprowadzenia pracy klasowej (sprawdzianu) z powodu innych przyczyn jak np. udział 

klasy w wycieczce, uroczystości szkolnej, itp. termin przechodzi automatycznie na 

pierwsze kolejne zajęcia z danego przedmiotu, z pominięciem tygodniowej zapowiedzi. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia i oceny prac pisemnych w ciągu dwóch 

tygodni od daty napisania sprawdzianu, pracy klasowej. Dopuszcza się wydłużenie tego 

okresu w związku z feriami i świętami oraz jeżeli jest on spowodowany usprawiedliwioną 

nieobecnością nauczyciela w szkole. Wyjątkowo w przypadku obszernych prac 

pisemnych np. z języka polskiego następuje wydłużenie tego terminu do trzech tygodni.  

7. Częstotliwość sprawdzianów pisemnych, ich ilość w semestrze określa nauczyciel danego 

przedmiotu w PZO.  

8. Nauczyciel jest zobowiązany umożliwić poprawę oceny niedostatecznej i może wyrazić 

zgodę na poprawę innej oceny z pracy klasowej (sprawdzianu).  

9. Do e-dziennika nauczyciel wpisuje każdą uzyskaną ocenę z jej poprawy. Ewentualna 

poprawa pracy klasowej (sprawdzianu) musi nastąpić w terminie 2 tygodni od jej oddania. 

Nauczyciel wyznacza termin poprawy jednakowy dla wszystkich uczniów z danej klasy, 

którzy piszą ją po zajęciach lub w czasie danych zajęć. Nauczyciel może wyrazić zgodę 

na ponowną poprawę drugiej uzyskanej oceny z pracy klasowej (sprawdzianu) 

obejmującej ten sam zakres materiału, którą również odnotowuje w e-dzienniku 

lekcyjnym. 

10. Nauczyciel, przeprowadzający sprawdzian pisemny (pracę klasową), zobowiązany jest do 

wystawienia ocen według następującej skali procentowej obowiązującej w szkole: 

a) celujący –100% ; 

b) bardzo dobry – 80% – 99%; 

c) dobry – 75% – 79%; 

d) dostateczny – 55 % – 74%; 

e) dopuszczający – 40% – 54%; 

11. Prace pisemne uczniów przechowywane są przez nauczyciela na terenie szkoły 

do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

12. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu w sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne na zasadach określonych przez nauczycieli w PZO. 

13. W klasach przeprowadza się wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów zgodnie 

z wcześniej ustalonym harmonogramem. Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice 

informowani są o ich terminie na początku każdego semestru. 
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§ 45 

Ocena zachowania uczniów 

 

1.  Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocenę zachowania semestralną i roczną ustala się według następującej skali: 

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z wyjątkiem ust. 6. 

6. Rada 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. 

7. Przy ustalaniu oceny zachowania bierze się pod uwagę następujące szczegółowe kryteria. 

Uczeń: 

1) pełni zaszczytny obowiązek chorążego lub asystenta w Poczcie Sztandarowym, 

2) ma udokumentowaną działalność społeczną, charytatywną lub w wolontariacie 

3) jest Honorowym Dawcą Krwi 

4) działa w Samorządzie Uczniowskim, 

5) pracuje aktywnie w samorządzie klasowym, 

6)  jest zaangażowany w prace organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły, 

7)  bierze udział w akademiach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

8)  pomaga w przygotowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych, 

9)  godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

10)  pomaga słabszym kolegom, koleżankom w nauce, 

11) bierze aktywny udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska, 

12)  sporządza gazetki szkolne i klasowe, 

13)  podejmuje inne pozytywne działania nie ujęte na liście. 

8. Zgodnie ze szczegółowymi kryteriami ocen z zachowania: 

1)  Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów Technikum i środowisku, 

2) wyróżnia się kulturą osobistą, 

3) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, aktywnie w nich uczestniczy, nie ma 

godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych, a absencja na lekcjach spowodowana jest 

jedynie chorobą lub wcześniej umówioną niezbędną konsultacją lekarską, o której 

rodzice lub opiekunowie powiadamiają wychowawcę, 

4) dba o estetykę wyglądu i odpowiedni strój, 
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5) szanuje i troszczy się o mienie Technikum oraz mienie kolegów, 

6) nie ulega nałogom i stara się z nimi walczyć u innych uczniów, 

7) nie używa wulgarnego słownictwa, dba o piękno mowy ojczystej,  

8) nie ma uwag o niewłaściwym zachowaniu, 

9) nie unika obecności na pisemnych pracach kontrolnych,  

10) na terenie szkoły zawsze chodzi w obuwiu zastępczym, 

11) spełnia 6 spośród wymienionych w ust. 1 warunków. 

 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1)  wyróżnia się kulturą osobistą, 

2)  nosi odpowiedni strój  

3)  szanuje mienie Technikum oraz mienie kolegów, 

4)  nie ulega nałogom, 

5)  nie używa wulgarnego słownictwa,  

6) nie ma uwag o niewłaściwym zachowaniu, 

7) nie unika obecności na pisemnych pracach kontrolnych, 

8) nie ma godzin i spóźnień  nieusprawiedliwionych, a absencja na lekcjach 

spowodowana jest jedynie chorobą lub wcześniej umówioną niezbędną konsultacją 

lekarską, o której rodzice lub opiekunowie powiadamiają wychowawcę, 

9) spełnia 4 spośród wymienionych w ust.1 warunków. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1)  z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i pracowników Technikum, 

2)  jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń, 

3) nosi odpowiedni strój, 

4) szanuje mienie Technikum oraz mienie kolegów, 

5) nie ulega nałogom, 

6) nie używa wulgarnego słownictwa,  

7) nie unika obecności na pisemnych pracach kontrolnych, 

8) w semestrze nie ma uwag o niewłaściwym zachowaniu, 

9) w semestrze może mieć do 8 godzin nieusprawiedliwionych, z zastrzeżeniem, że 

spełnia 1 spośród wymienionych w ust.1 warunków. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

2) jego stosunek do nauczycieli, pracowników Zespołu i kolegów nie budzi zastrzeżeń, 

3) nosi odpowiedni strój, 

4) nie ulega nałogom, 

5) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, 

6) nie spóźnia się na lekcje bez uzasadnionych powodów, 

7) nie używa wulgarnego słownictwa,  

8) w semestrze nie ma więcej niż 4 uwagi o niewłaściwym zachowaniu, 

9) w semestrze nie ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych, w tym nie więcej niż 

10 pojedynczych godzin. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

2) ma lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników Technikum i kolegów, 

3) nie przestrzega zasad właściwego zachowania na uroczystościach szkolnych 

i imprezach organizowanych przez Technikum, 

4) nie wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, 

5) spóźnia się na lekcje bez uzasadnionych powodów, 
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6) w semestrze ma ponad 20 godzin nieusprawiedliwionych, ale nie więcej niż 70 godzin. 

7) prowokuje kłótnie i konflikty, 

8) niszczy mienie Technikum oraz kolegów, 

9) ulega nałogom, 

10) nosi nieodpowiedni strój, 

11) używa wulgarnego słownictwa. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie respektuje obowiązków ucznia,  

a w szczególności: 

1) ignoruje upomnienia nauczycieli i pracowników Technikum, 

2) znęca się nad słabszymi fizycznie i psychicznie, 

3) wdaje się w bójki, prowokuje kłótnie i konflikty, 

4) opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, w semestrze ma więcej niż 70 

godzin nieusprawiedliwionych, 

5) niszczy mienie Technikum oraz kolegów, 

6) posiada złe nawyki i nałogi i nie próbuje ich zwalczać, 

7) działa w grupach o destrukcyjnym wpływie na zdrowie i psychikę własną i kolegów, 

8) stosuje szantaż, wymuszanie, zastraszanie, 

9) pozostaje pod nadzorem kuratoryjnym bądź policyjnym, 

10) mimo stosowanych oddziaływań wychowawczych nie wykazuje chęci poprawy 

swego zachowania. 

9. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia powinno być dokonane niezwłocznie przez 

rodziców lub prawnych opiekunów, najpóźniej w terminie do tygodnia czasu po powrocie 

ucznia do szkoły. Forma w jakiej rodzice lub prawni opiekunowie będą usprawiedliwiać 

nieobecności jest określona przez wychowawcę na pierwszym spotkaniu z rodzicami. 

10. Zwolnienia z pojedynczych godzin lekcyjnych możliwe są jedynie ze względu na 

wcześniej umówioną wizytę u lekarza specjalisty, o której rodzice bądź opiekunowie 

prawni powiadamiają wychowawcę. 

11. Po zapoznaniu się z propozycją rocznej oceny zachowania, ustaloną przez wychowawcę 

klasy, uczeń może starać się o podniesienie tej oceny o stopień, pod warunkiem, że spełni 

dodatkowo co najmniej 2 wymienione w ust. 1 warunki, 

 a ponadto: 

1) przy ubieganiu się o podniesienie oceny nieodpowiedniej na poprawną uczeń ma nie 

więcej niż 35 godzin nieusprawiedliwionych, 

2) przy ubieganiu się o podniesienie oceny poprawnej na dobrą uczeń ma nie więcej niż 

15 godzin nieusprawiedliwionych, 

3) przy ubieganiu się o podniesienie oceny nagannej na nieodpowiednią uczeń ma nie 

więcej niż 70 godzin nieusprawiedliwionych. 

12. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach podwyższenie oceny zachowania o jeden 

stopień przez wychowawcę, który ma wiedzę, że godziny nieusprawiedliwione, jakie ma 

w semestrze uczeń nie wynikły z winy tego ucznia. 

13. Uczeń wybierając szkołę i podejmując naukę zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

oceniania zachowania ucznia obowiązującego w Technikum. 

 

§ 46 

Klasyfikowanie uczniów 

 

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Termin zakończenia I semestru ustala 

Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady. 
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2. Uczeń jest klasyfikowany po każdym semestrze z zajęć edukacyjnych i zachowania 

zgodnie ze skalą, określoną w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania. 

3. Klasyfikowanie śródroczne (po pierwszym semestrze) polega na ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych, które są podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu oceny zachowania. 

4. Klasyfikowanie roczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, które są 

podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć 

określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu oceny zachowania. 

5. Na klasyfikację końcową uczniów klas programowo najwyższych składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych. 

6. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, zgodnie z PZO, na podstawie ocen 

bieżących, uwzględniających różne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. 

7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, 

(o którym mowa w § 47) roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 48. 

8. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie Ocen Zachowania będącym odrębnym dokumentem.  

9. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady zobowiązani są do wystawienia prognozowanych ocen z zajęć 

edukacyjnych i powiadomienia o nich uczniów w terminie 7 dni od wystawienia tych 

ocen. Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole, należy go powiadomić o ocenie prognozowanej 

po jego powrocie do szkoły. Podstawą do klasyfikacji jest uzyskanie minimum 3 ocen 

cząstkowych z danego przedmiotu: 

10. Nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym  ocenę przewidywaną. 

11. Wychowawca klasy na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady informuje 

uczniów o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

12. Wychowawca klasy skutecznie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub przewidywanej 

nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania w terminie 7 dni od wystawienia 

prognozowanej oceny. 

13. W przypadku, gdy uczeń, rodzice/prawni opiekunowie ucznia nie zgadzają się z 

przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub przewidywaną 

roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, mogą wystąpić z pisemnym, umotywowanym 

wnioskiem o ustalenie oceny wyższej o jeden stopień niż przewidywana, z zachowaniem 

obowiązujących w szkole kryteriów oceniania.  

14. Uzasadniony wniosek z określeniem oceny oczekiwanej, powinien być złożony do 

Nauczyciela z danych zajęć edukacyjnych w terminie 2 dni roboczych od dnia uzyskania 

informacji o przewidywanej ocenie.  

15. Wnioski bez uzasadnienia będą rozpatrzone negatywnie. 

16. Sprawdzenie umiejętności i wiadomości ucznia w związku ustaleniem oceny wyższej niż 

ocena roczna przewidywana z  odbywa się w formie pisemnej, przy czym sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć komputerowych, informatyki, plastyki, muzyki, 

zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, może 

mieć również formę zadań praktycznych i obejmuje określony zakres wiadomości i 

umiejętności, zawarty w wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia oczekiwanej oceny.  
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17. Uczeń otrzymuje podwyższoną o jeden stopień ocenę z zajęć edukacyjnych, jeżeli 

napisze sprawdzian lub wykona zadania praktyczne co najmniej w 8  0%.  

18. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzenia wiadomości i umiejętności w wyznaczonym 

terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania się o podwyższenie 

oceny. 

19. Przewidywana ocena roczna z zajęć edukacyjnych może być podwyższona o jeden stopień 

na zasadach określonych przez nauczyciela w PZO. 

20. Ustalona przez wychowawcę ocena roczna zachowania może być zmieniona w trybie 

określonym w Regulaminie Ocen Zachowania. 

21. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

22. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

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

zachowania. 

24. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu 

w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel praktycznej 

nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu. 

25. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych 

zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 47 

 Egzaminy klasyfikacyjne uczniów 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana” (skrót: nk). 

3. Uczeń niesklasyfikowany z przyczyn usprawiedliwionych może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada  może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny: 

1) w przypadku klasyfikacji rocznej Rada wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny z 

jednego lub dwu przedmiotów (zajęć edukacyjnych), 

2) w przypadku braku ocen końcowych z trzech lub więcej przedmiotów, uczeń nie 

zostaje dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego – tym samym nie otrzymuje 

promocji i może powtarzać klasę. 

5. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który na podstawie odrębnych przepisów: 

1) realizuje indywidualny tok lub program nauki, 

2) spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
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6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne oraz dodatkowych 

zajęć edukacyjnych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

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

w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym wyznaczonym 

przez Dyrektora. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5 pkt 1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, przeprowadza 

komisja, powołana przez Dyrektora, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.  

 W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 

– jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust, 10, a w przypadku 

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa 

w ust. 5 pkt 2 - skład komisji, 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.  

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna. 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 48. 

17. Jeżeli uczeń, niepodlegający obowiązkowi nauki, nie został sklasyfikowany podczas 

klasyfikacji śródrocznej z powodu nieusprawiedliwionej absencji, a następnie nie zgłosił 

się na egzamin klasyfikacyjny w wyznaczonym terminie z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, zostaje skreślony z listy uczniów. 

18. Jeżeli uczeń niesklasyfikowany z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych podczas 

klasyfikacji rocznej nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 
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19. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, niesklasyfikowanego z zajęć 

praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia 

umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 

20. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu można 

przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny.  

21.W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia 

który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako 

przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka 

obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego 

języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole,  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

22.Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne 

oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych 

 z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 

uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są 

przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny 

zachowania.  

 

§ 48 

 Egzaminy poprawkowe uczniów 

 

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

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z przedmiotów: 

1) technologia informacyjna, 

2) informatyka, 

3) zawodowych, prowadzonych z wykorzystaniem techniki komputerowej, 

4) wychowanie fizyczne, 

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w 

ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie: 

1) Dyrektor  jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5, pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 
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7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) pytania egzaminacyjne, 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

z zastrzeżeniem ust. 10. 

9. W egzaminie poprawkowym w roli obserwatora mogą uczestniczyć rodzice ucznia lub 

jego prawni opiekunowie. 

10.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia  szkoły ponadgimnazjalnej                                     

i ponadpodstawowej, Rada   może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 

promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) 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 (semestrze programowo wyższym). 

 

§ 49 

Roczna ocena klasyfikacyjna 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tych ocen.  

 Zastrzeżenia, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później 

jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

przedstawiają dyrektorowi w formie pisemnego wniosku o ustalenie nowej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, podając przyczyny tych zastrzeżeń. 

3. W przypadku odrzucenia wniosku ocena klasyfikacyjna wystawiona przez nauczyciela 

jest ostateczna. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 

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

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przeprowadza się nie później niż 

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

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

6. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
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a. Dyrektor jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. Dyrektor  jako przewodniczący komisji, 

b. wychowawca klasy, 

c. wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

d. pedagog, 

e. przedstawiciel Samorządu, 

f. przedstawiciel Rady Rodziców. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 1b, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

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

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

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

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 51 ust. 1. 

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;  

b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

c. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

d. imię i nazwisko ucznia; 

e. zadania sprawdzające 

f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

b. termin posiedzenia komisji, 

c. imię i nazwisko ucznia 

d. wynik głosowania, 

e. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia 

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i 

jego rodzicami. 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

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

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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§ 50 

Promowanie uczniów 

 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego (z zastrzeżeniem – ust.2 

i § 48 ust. 10). O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

2. Rada może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

4. Jeżeli uczeń, niepodlegający obowiązkowi nauki, po raz drugi nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej, zostaje skreślony z listy uczniów. 

5. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania dla danej szkoły roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (z zastrzeżeniem – ust. 3). O ukończeniu 

szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

6. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 

mowa w ust. 5, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na 

dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa wyżej 

wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. W przypadku gdy 

uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę 

ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli 

ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby 

całkowitej w górę. 

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 5, nie kończy szkoły i powtarza 

klasę. 

8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych i 

ponadpodstawowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

9. W świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej w części dotyczącej szczególnych osiągnięć 

ucznia odnotowuje się w szczególności: 

2) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –  

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkół 
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3) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (zwłaszcza w formie wolontariatu) lub 

środowiska szkolnego. 

10. Zmiany w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania mogą być wprowadzone uchwałą 

Rady Pedagogicznej. 

 

 

Ocenianie słuchaczy 

 

§ 51  

Prawa rodzica/prawnego opiekuna 

 

1. Rodzic/prawny opiekun  ma prawo do:  

 1) Rzetelnej informacji o sukcesach, postępach bądź trudnościach w nauce swojego 

podopiecznego. 

2) Szczegółowego zapoznania się z kryteriami i zasadami oceniania z poszczególnych 

przedmiotów. 

3) Stałego kontaktu z nauczycielami, wychowawcą i dyrektorem szkoły. 

4) Zgłoszenia zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że semestralna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

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

7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

 

§ 52  

Tryb oceniania 

 

1.  Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 

podstawę. 

3. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w 

tym zakresie, 

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce, 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji                           

o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach słuchacza, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych, semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ocenianie bieżące i ustalanie oceny końcowej oceniania bieżącego 

z poszczególnych przedmiotów, w stopniach szkolnych od 1 do 6 w klasach 

stacjonarnych, 

3) ocenianie prac kontrolnych w stopniach szkolnych od 1 do 6, w klasach zaocznych, 
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4) przeprowadzenie egzaminów semestralnych, 

5) przeprowadzenie egzaminów poprawkowych, 

6) ustalenie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych w wyniku egzaminów semestralnych. 

6. Ocenianie bieżące prowadzone jest w klasach stacjonarnych. Oceny są przyznawane za 

realizację przez słuchacza określonych form. 

 1) Formy ustne: 

 a) wypowiedź ustna, 

b) dyskusja, 

c) praca w grupach. 

  2)  Formy pisemne: 

 a) kartkówka,  

b) test i praca klasowa,  

c) pisemne prace domowe. 

7. Przedmiotowe zasady oceniania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów                       

i podają słuchaczom do wiadomości w ciągu pierwszych dwóch tygodni zajęć w semestrze.   

8. Wychowawca klasy organizuje dwa spotkania  instruktażowe w czasie jednego 

semestru:  

 1) pierwsze - wprowadzające do pracy w semestrze 

2) drugie - przedegzaminacyjne. 

9. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, których czas trwania wyznaczony jest 

w rozporządzeniu MEN i terminarzu danego roku szkolnego. 

 

§ 53  

Klasyfikowanie słuchaczy 

 

1. Liczba ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów nie powinna być mniejsza niż 3. 

2. Wynikiem oceniania bieżącego jest ocena końcowa, która ma wagę dopuszczenia lub 

niedopuszczenia do egzaminu semestralnego. 

1) Ocena pozytywna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych dopuszcza słuchacza do 

egzaminu semestralnego. 

2) Ocena negatywna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie dopuszcza słuchacza do 

egzaminu semestralnego. Powinna być zapisana w dzienniku, w rubryce oceny 

końcowej oceniania bieżącego kolorem czerwonym: niedostateczny – dopuszcza się 

stosowanie zarówno pełnego zapisu jak i jego skrótu. 

3. Słuchacz, który w wyniku oceniania bieżącego otrzymał ocenę niedostateczną może ją 

poprawić poprzez napisanie jednej pracy kontrolnej. 

1) Temat i forma pracy kontrolnej jest podawany przez nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia edukacyjne w terminie określonym w Terminarzu danego roku szkolnego. 

2) Słuchacz, który złoży w wyznaczonym czasie pracę kontrolną i uzyskał ocenę 

uznawaną za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania,  jest dopuszczony 

do egzaminu semestralnego. 

3) Słuchacz, który nie złożył w wyznaczonym czasie pracy kontrolnej lub 

 w wyniki jej sprawdzenia uzyskał ocenę negatywną – zostaje skreślony z listy 

słuchaczy. 

4. Podstawą dopuszczenia do egzaminu semestralnego w klasach zaocznych są prace 

kontrolne oraz ćwiczenia. 

5. Tematy prac kontrolnych (testów, zadań, ćwiczeń) opracowują nauczyciele danych zajęć 

edukacyjnych. 
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§ 54  

Egzaminy semestralne 

Klasy stacjonarne 

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 

przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych  w 

szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, 

w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych 

zajęć oceny uznawane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

3. Egzaminy semestralne przeprowadza się w ramach zajęć lekcyjnych, po ustaleniu 

oceny końcowej oceniania bieżącego z danego przedmiotu (zgodnie  

z procedurą i terminarzem).   

1) Nauczyciel danego przedmiotu może wyznaczyć tzw. Termin zerowy egzaminu 

semestralnego jeszcze przed ustaleniem oceny końcowej oceniania bieżącego. 

2) Egzamin semestralny w Terminie zerowym przeprowadza nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych w czasie pozalekcyjnym. 

3) Słuchacz, który w wyniku egzaminu semestralnego, przeprowadzonego                          

w Terminie zerowym, otrzymał ocenę uznawaną za pozytywną w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania, nie musi już przystępować do tego egzamin w 

czasie zajęć lekcyjnych, jednak ocena ta może być uznana jedynie wtedy, gdy 

słuchacz otrzymał z tych zajęć ocenę pozytywną w wyniku oceniania 

bieżącego.  

4. W klasach gimnazjalnych egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i 

matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych 

egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Oceny ustala się według skali 

określonej przez MEN. 

5. W klasach liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego 

egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z 

części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje 

się w formie ustnej. Oceny ustala się według skali określonej przez MEN. 

6. W klasach technikum uzupełniającego egzamin semestralny z języka polskiego, języka 

obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Ponadto w semestrach I – 

IV, słuchacz zdaje egzamin semestralny w formie pisemnej, z jednego przedmiotu 

zawodowego, a w semestrach V – VI, z dwóch przedmiotów zawodowych.  

Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. 

Oceny ustala się według skali określonej przez MEN. 

Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 

7. W klasach szkoły policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy 

semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych, podstawowych dla 

zawodu, w którym się kształci. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy 

semestralne zdaje się w formie ustnej. Oceny ustala się według skali określonej przez 

MEN.  

Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 

8. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 6 i 7, dokonuje rada 

pedagogiczna, na podstawie opinii nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów 

zawodowych. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na 

pierwszych zajęciach w każdym semestrze. 
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9. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena z egzaminu pisemnego nie stanowi 

przeszkody w dopuszczeniu słuchacza do egzaminu ustnego. 

10. Słuchacz, który nie spełnił warunków zawartych odpowiednio w ust. 2, 4, 5, 6, 7, nie 

otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy 

słuchaczy. 

11. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż 

do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 

sierpnia. 

12. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego z języka 

polskiego, języka obcego i matematyki, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu uzyskał 

ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęcia i 

uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach WZO. Zwolnienie, o którym mowa jest 

równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć 

edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części 

pisemnej egzaminu semestralnego. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu semestralnego sporządza się zbiorczy protokół.  

1) Do protokołu wpisuje się wszystkich słuchaczy danej klasy, zgodnie z listą w 

dzienniku lekcyjnym. 

2) Dopuszcza się przygotowanie i wypełnienie protokołu przy pomocy komputera. 

3) Zapisy protokołu, nauczyciel przenosi odpowiednio do dziennika lekcyjnego. 

4) Oryginał protokołu nauczyciel oddaje do sekretariatu szkoły. 

5) Jeżeli egzamin miał formę pisemną, nauczyciel umieszcza prace pisemne w 

skoroszycie, którego pierwszą stronę stanowi kopia protokołu. 

6) Skoroszyt z pracami egzaminacyjnymi nauczyciel oddaje do sekretariatu szkoły. 

7) Wszystkie protokoły i pisemne prace egzaminacyjne zostają oddane do 

sekretariatu najpóźniej na 1 dzień przed planowanym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. 

8) Sekretariat pisemnie potwierdza przyjęcie prac i protokołów. 

 

Klasy zaoczne 

 

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 

przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na 

obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co 

najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych 

ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznawane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania. 

3. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest 

obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego 

konsultacje, drugą pracę kontrolną. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej 

oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

4. Egzaminy semestralne przeprowadza się w terminie określonym przez dyrektora 

szkoły. 

1) Egzaminy semestralne przeprowadza się po zakończeniu danych zajęć 
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edukacyjnych; 

a. w semestrze jesiennym nie później niż do końca stycznia, 

b. w semestrze wiosennym nie później niż do końca czerwca. 

2) Okres egzaminów semestralnych dla słuchaczy klas zaocznych jest umieszczany w 

terminarzu danego roku szkolnego. 

3) Nauczyciel danego przedmiotu może wyznaczyć tzw. Termin zerowy egzaminu 

semestralnego jeszcze przed okresem egzaminów semestralnych. 

4) Egzamin semestralny w Terminie zerowym przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w czasie poza konsultacjami. 

5) Słuchacz, który w wyniku egzaminu semestralnego, przeprowadzonego                           

w Terminie zerowym, otrzymał ocenę uznawaną za pozytywną w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania, nie musi już przystępować do tego egzaminu w 

okresie egzaminów, jednak ocena ta może być uznana jedynie wtedy, gdy słuchacz 

otrzymał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznawane za 

pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

5. W klasach liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego 

egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z 

części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje 

się w formie ustnej. Oceny ustala się według skali określonej przez MEN.  

6. W klasach szkoły policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy 

semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych, podstawowych dla 

zawodu,. w którym się kształci. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy 

semestralne zdaje się w formie ustnej. Oceny ustala się według skali określonej przez 

MEN.  

Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 

7. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 6 i 7, dokonuje rada 

pedagogiczna, na podstawie opinii nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów 

zawodowych. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na 

pierwszych zajęciach w każdym semestrze. 

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena z egzaminu pisemnego nie stanowi 

przeszkody w dopuszczeniu słuchacza do egzaminu ustnego. 

9. Słuchacz, który nie spełnił warunków zawartych odpowiednio w ust. 2, 3, 5, 6, 7, nie 

otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy 

słuchaczy. 

10. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż 

do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 

sierpnia. 

11. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego z języka 

polskiego, języka obcego i matematyki, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu uzyskał 

ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i 

uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach WZO. Zwolnienie, o którym mowa jest 

równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć 

edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części 

pisemnej egzaminu semestralnego. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu semestralnego sporządza się zbiorczy protokół.  

1) Do protokołu wpisuje się wszystkich słuchaczy danej klasy, zgodnie z listą w 

dzienniku lekcyjnym. 
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2) Dopuszcza się przygotowanie i wypełnienie protokołu przy pomocy komputera. 

3) Zapisy protokołu, nauczyciel przenosi odpowiednio do dziennika lekcyjnego. 

4) Oryginał protokołu nauczyciel oddaje do sekretariatu szkoły. 

5) Jeżeli egzamin miał formę pisemną, nauczyciel umieszcza (zgodnie  

z Lp.) prace pisemne w skoroszycie, którego pierwszą stronę stanowi kopia 

protokołu. 

6) Skoroszyt z pracami egzaminacyjnymi nauczyciel oddaje do sekretariatu 

szkoły. 

7) Wszystkie protokoły i pisemne prace egzaminacyjne zostają oddane do 

sekretariatu najpóźniej na 1 dzień przed planowanym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. 

8) Sekretariat pisemnie potwierdza przyjęcie prac i protokołów. 

  

 

§ 55 

Zgłaszanie zastrzeżeń do ocen semestralnych. 

 

1. Ustalona przez nauczyciela ocena końcowa oceniania bieżącego lub uzyskana w wyniku 

egzaminu semestralnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 

jednak: 

1) Słuchacz lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena końcowa oceniania bieżącego lub 

uzyskana w wyniku egzaminu semestralnego ocena klasyfikacyjna z zająć 

edukacyjnych  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2) W przypadku stwierdzenia, że ocena końcowa oceniania bieżącego lub uzyskana 

w wyniku egzaminu semestralnego ocena klasyfikacyjna z zająć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności słuchacza  

w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych. 

3) Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem lub jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

4) W skład komisji wchodzą:  

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

kierownicze - jako przewodniczący komisji,  

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

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

takie same  zajęcia edukacyjne. 

5) 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 innego nauczyciela 

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

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

6) Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

7) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Jednak, jeżeli jest to ocena 

niedostateczna i dodatkowo jest jedyną oceną niedostateczną słuchacza,  może 
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zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a. skład komisji,  

b. termin sprawdzianu, 

c. zadania (pytania) sprawdzające, 

d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

9) do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację                         

o ustnych odpowiedziach słuchacza. 

10) Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły 

 

 

§ 56  

Egzamin poprawkowy 

 

1.  Słuchacz, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną 

z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych może zdawać egzamin poprawkowy, 

jeżeli: 

1) w wyznaczonym (zgodnie z terminarzem) przez szkołę terminie wniósł podanie 

o dopuszczenie do egzaminu/ów poprawkowego, 

2) rada pedagogiczna wyraziła zgodę na dopuszczenie słuchacza do tego 

egzaminu/ów 

2. W klasach gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólno-

kształcącego egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki 

składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy 

poprawkowe zdaje się w formie ustnej. Oceny ustala się według skali określonej przez 

MEN. 

3. W klasach technikum uzupełniającego egzamin poprawkowy z języka polskiego, 

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

Ponadto w semestrach I – IV, egzamin poprawkowy w formie pisemnej zdaje się z 

jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach V – VI, z dwóch przedmiotów 

zawodowych, wybranych w danym roku szkolnym przez radę pedagogiczną. 

Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy poprawkowe zdaje się w formie ustnej. 

Oceny ustala się według skali  określonej przez MEN. 

4. W klasach szkoły policealnej egzaminy poprawkowy w formie pisemnej zdaje się z 

dwóch przedmiotów zawodowych, podstawowych dla zawodu. 

Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy poprawkowe zdaje się w formie ustnej. 

Oceny ustala się według skali określonej przez MEN. 

5. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych i innych obowiązkowych zajęć           

edukacyjnych, których programy nauczania przewidują  prowadzenie ćwiczeń, ma 

formę zadań praktycznych 

6. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne: 

a) po zakończeniu semestru jesiennego, nie później niż do końca lutego, 

b) po zakończeniu semestru wiosennego, nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach.  

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 
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nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

9. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                      

w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

ustalonym przez dyrektora szkoły (nie później niż do końca września - semestr 

wiosenny, do końca marca - semestr jesienny). 

10. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi 

wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.  

1) Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza (jeżeli egzamin tego 

wymaga). 

2) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

12. Nauczyciel prowadzący egzamin, zobowiązany jest do osobistego oddania protokołu i 

załączonych do niego prac wychowawcy klasy, w terminie nie przekraczającym dwóch 

dni od daty przeprowadzonego egzaminu. 

13. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

 

§ 57  

Powtarzanie semestru 

 

1. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek 

słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 

dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych lub niezdanego egzaminu/ów 

poprawkowego. 

2.  Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. 

W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej 

szkole. 

3. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki 

zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio 

semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej  

i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

1) W przypadku zwolnienia, w dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik 

lekcyjny i arkusz ocen) wpisuje się odpowiednio: zwolniony lub zwolniona z 

obowiązku uczęszczania na zajęcia, na podstawie arkusza ocen - rozporządzenie 

MEN z dnia 30.04.2007. ze zmianami z dnia 20.08.2010., § 29. ust. 3. 

2) Wpisu zawartego w ust. 1, dokonuje wychowawca klasy na początku każdego 

semestru. 

4. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy 

eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia 

 i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie. 

1) W przypadku zwolnienia, w dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik 

lekcyjny i arkusz ocen) wpisuje się odpowiednio: zwolniony lub zwolniona z 

obowiązku uczęszczania na zajęcia, na podstawie arkusza ocen - rozporządzenie 

MEN z dnia 30.04.2007. ze zmianami z dnia 20.08.2010., § 29. ust. 4. 

2) Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

z danych zajęć edukacyjnych zgodnie z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu 

eksternistycznego. 
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3) Wpisu zawartego w ust. 1, dokonuje wychowawca klasy na początku każdego 

semestru. 

 

§ 58  

Egzamin klasyfikacyjny 

1.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się jedynie w celu uzupełnienia różnic 

programowych, w sytuacji gdy słuchacz jest przyjmowany na semestr wyższy niż 

pierwszy, a z analizy dokumentacji przebiegu nauczania wynika konieczność 

uzupełnienia różnic programowych. 

2.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i technologii informacyjnej, ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się: 

- w ostatnim tygodniu sierpnia (gdy słuchacz stara się o przyjęcie na semestr III lub V) 

- w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza (gdy słuchacz stara się o przyjęcie na 

semestr II, IV lub VI) 

- możliwe jest również przeprowadzenie tego egzaminu w innym terminie, w trakcie 

semestru na który słuchacz został przyjęty. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą: 

- dyrektor albo wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący, 

- nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, jako członek. 

 

§ 59  

Promocja 

 

1. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne słuchacza gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu  

danego etapu edukacyjnego promować na semestr programowo wyższy słuchacza, 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 semestrze programowo wyższym. 

4. Nieletni słuchacz klas gimnazjalnych, który nie spełnił warunków określonych 

odpowiednio w §54, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy.   

5. Pełnoletni słuchacz, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w §54, nie 

otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy 

słuchaczy. 

6. Nieletni słuchacz klas gimnazjalnych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym 

mowa w §56, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy.   

7. Pełnoletni słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w §56, nie 

otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy 

słuchaczy. 
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 § 60  

Ukończenie szkoły. 

 

1. Słuchacz kończy gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną/ponadpodstawową:. 

 1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze 

programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w 

semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 

2) w przypadku gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego 

we wszystkich jego częściach. 

 

§ 61 

Zwolnienie z zajęć edukacyjnych i praktycznej nauki zawodu; 

1. Dyrektor szkoły dla dorosłych:  

 1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli 

przedłoży on: 

 a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu 

zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu 

kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza – w zawodzie, 

w którym się kształci, 

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie                            

w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi 

trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu. 

 2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, 

jeżeli przedłoży on: 

 a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu 

zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu 

kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza - w zawodzie wchodzącym 

w zakres zawodu, w którym się kształci, 

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie                        

w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi 

trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego  

w zakres zawodu, w którym się kształci, 

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie                            

w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres 

zawodu, w którym się kształci; Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły 

w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki 

zawodu. 
 3) zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych 

„Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły 

dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia. 

2.  Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 2,  może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora 

szkoły wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się 

kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu. 

3. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki 

zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w taki 
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sam sposób jak pozostali słuchacze semestru. 

4. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia 

praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, 

odpowiednio, "zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu" lub "zwolniony w 

części z praktycznej nauki zawodu" oraz podstawę prawną zwolnienia. 

5. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć 

edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości" w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony", a także rodzaj świadectwa 

będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania. 

 

§ 62 

 

1. Zasady oceniania słuchaczy mogą być zmienione uchwałą Rady Pedagogicznej. 

 

 

VII 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Centrum 

 

§ 63 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych, administracyjnych 

i obsługi. 

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

 

 

§ 64 

Nauczyciel 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i wychowawczo-opiekuńczą, zgodnie  

z przydziałem czynności obowiązkowych na dany rok szkolny, a także zadaniami 

dodatkowymi, wynikającymi z przyjętego planu realizacji procesu edukacyjnego. 

2. Nauczyciel realizuje także zadania wynikające z powierzenia dodatkowych funkcji  

i obowiązków, ujętych w planie pracy lub powierzonych w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby.  

3. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio 

z uczniami i słuchaczami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze 

określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7 Karty 

Nauczyciela, 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów i 

słuchaczy, z tym że w ramach tych zajęć nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej/ 

ponadpodstawowej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia 

w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji 

dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby 

godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu, 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 

doskonaleniem zawodowym. 

4. Nauczyciel odpowiedzialny jest za jakość i efekty swojej pracy a także za bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów i słuchaczy.  
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5. W zakresie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy - 

nauczyciel: 

1) na pierwszych zajęciach (godzina do dyspozycji wychowawcy) zapoznaje 

z przepisami w zakresie bezpieczeństwa,  

2) nauczyciel wychowania fizycznego na zajęciach  zapoznaje z przepisami bhp oraz z 

regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, 

3) zapoznaje uczniów i słuchaczy ze specyfiką bezpieczeństwa pracy w pracowni 

fizyki, chemii, komputerowej i języków obcych, 

4) sprawuje opiekę nad młodzieżą podczas zbiorowych wyjść na imprezy 

organizowane przez Centrum, 

5) pełni dyżury zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów, 

6) zgłasza kierownikowi gospodarczemu niesprawność i uszkodzenia sprzętu, 

7) szczególną opiekę sprawuje podczas wycieczek, pielgrzymek i biwaków, 

organizowanych przez Centrum. 

6. W zakresie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego nauczyciel: 

1) realizuje program nauczania z uwzględnieniem podstawy programowej, ujęty 

w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania, 

2) opracowuje plan realizacji zamierzeń edukacyjnych, 

3) dokonuje bieżącej aktualizacji materiału nauczania,  

4) stosuje pomoce naukowe, 

5) dokonuje bieżącego sprawdzenia wiadomości uczniów i słuchaczy, zgodnie  

z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania.  

7. W zakresie dbałości o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny  nauczyciel: 

1) zapewnia utrzymanie posiadanych pomocy i sprzętu  w stanie nadającym  się do 

bieżącego wykorzystania, 

2) ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu pomoce naukowe i sprzęt, 

3) w miarę możliwości poszerza bazę pomocy naukowych, 

4) wdraża uczniów i słuchaczy do poszanowania używanych pomocy dydaktycznych 

i sprzętu, 

5) występuje z wnioskiem do Dyrektora o zakup nowego sprzętu i pomocy 

dydaktycznych, 

6) opracowuje plany modernizacji i zakupu pomocy dydaktycznych. 

8. W zakresie wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów i słuchaczy, ich zdolności oraz 

zainteresowań nauczyciel: 

1) organizuje w dni wolne od nauki zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

2) organizuje spotkania z psychologiem, lekarzem oraz z przedstawicielami instytucji i 

organizacji działających w tym  zakresie, 

3) przygotowuje młodzież do olimpiad i konkursów, 

4) indywidualizuje proces nauczania w stosunku do uczniów szczególnie uzdolnionych 

lub mających trudności w nauce, 

5) prowadzi rozszerzone zajęcia z uczniami i słuchaczami szczególnie uzdolnionymi,  

6) prowadzi koło zainteresowań. 

9. Nauczyciel stosuje bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwie traktuje 

uczniów i słuchaczy. 

11. W zakresie udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych nauczyciel: 

1) wyłania grupę uczniów i słuchaczy wymagających szczególnej pomocy, 

2) ustala przyczyny niepowodzeń szkolnych, 

3) organizuje zespoły wyrównawcze, szczególnie w klasach I, 

4) organizuje pomoc koleżeńską. 
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11.  W zakresie doskonalenia umiejętności dydaktycznych  i podnoszenia poziomu wiedzy 

merytorycznej nauczyciel: 

1) planuje własną karierę zawodową, 

2) uczestniczy w pracach komisji przedmiotowych, 

3) uczestniczy w kursach podnoszących kwalifikacje, 

4) dokształca się na studiach podyplomowych, 

5) zdobywa stopnie awansu zawodowego, 

6) zdobywa uprawnienia egzaminatora egzaminów zewnętrznych, 

7) poszerza wiedzę w trakcie szkoleń prowadzonych na  posiedzeniach  Rady,  

8) prowadzi lekcje koleżeńskie i uczestniczy w takich lekcjach, 

9) opracowuje i realizuje zatwierdzony przez Dyrektora plan rozwoju zawodowego. 

12. Nauczyciel realizuje swoje zadania także w zespołach wychowawczych i zespołach 

przedmiotowych. 

 

§ 65 

Zespół Wychowawczy 

 

1. Zespół Wychowawczy wyłaniany jest spośród członków Rady. 

2. Do prac zespołu wychowawczego mogą być włączeni przedstawiciele: 

1) rodziców, 

2) szkolnej służby zdrowia, 

3) Samorządów. 

3. Zadaniem zespołu jest diagnoza problemów wychowawczych i ustalenie sposobów ich 

rozwiązywania. Pracami zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora. 

4. Przewodniczący zespołu wychowawczego powoływany jest na okres 3 lat. 

5. Zespół wychowawczy realizuje zadania określone w programie wychowawczo - 

profilaktycznym i pracuje w oparciu o roczny plan pracy. 

1. Prace zespołu są protokołowane.  

2. Zespół Wychowawczy dokonuje analizy i oceny sytuacji wychowawczej w 

szkole i przedstawia wnioski na posiedzeniach Rady. 

3. uchylony 

4. Nauczyciele uczący w danym oddziale oraz jego wychowawca tworzą 

zespół wychowawczy danego oddziału. 

10. Zadaniem klasowego zespołu wychowawczego jest analiza i rozwiązywanie bieżących 

problemów danego oddziału. 

11. Kierownikiem klasowego zespołu wychowawczego jest wychowawca, a w jego skład 

mogą wejść przedstawiciele klasowej rady rodziców i klasowego samorządu 

uczniowskiego. 

12. Szczegółowe informacje dotyczące Programu Wychowawczo – Profilaktycznego zawarte 

są w odrębnych dokumentach. 

 

§ 66 

Zespoły Przedmiotowe 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą 

tworzyć zespół przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje Przewodniczący, powoływany przez Dyrektora na 

okres 3 lat. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:  
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1) opiniowanie przedstawionych przez nauczycieli propozycji wyboru programów 

nauczania oraz wyboru podręczników, 

2) korelację treści nauczania w ramach bloków przedmiotowych,  

3) wymianę doświadczeń w zakresie wypracowywania efektywnych form realizacji 

programów nauczania, 

4) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów i słuchaczy oraz narzędzi 

pomiaru wyników nauczania, 

5) przeprowadzanie okresowej analizy wyników nauczania i przedstawianie wniosków 

na posiedzeniach Rady, 

6) organizowanie w ramach komisji doskonalenia zawodowego, a także doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

7) planowanie oraz współudział w organizacji doposażenia pracowni przedmiotowych, 

8) opiniowanie zmian w programach nauczania, opiniowanie programów autorskich, a 

także innowacji i eksperymentów procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

4. Komisje przedmiotowe pracują w oparciu o plan pracy. 

5. Prace komisji przedmiotowych są protokołowane. 

6. Za pracę komisji i jej dokumentację odpowiada przewodniczący komisji. 

7. Z realizacji planu pracy przewodniczący składa sprawozdanie na posiedzeniach 

plenarnych Rady. 

 

§ 67 

Wychowawca 

 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami i 

słuchaczami. 

2. W zakresie  tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia i słuchacza,  proces 

jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie wychowawca: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) rozpoznaje środowisko domowe ucznia i słuchacza,  

3) kształtuje jego postawę i zaangażowanie społeczne, 

4) wskazuje uczniom i słuchaczom metody uczenia się i dysponowania czasem 

wolnym,  

5) prowadzi lekcje z  zakresu godzin do dyspozycji wychowawcy,  

6) uczy współżycia  z  ludźmi niepełnosprawnymi, starszymi,  

7) prowadzi współpracę z domem ucznia, 

8) szczególną opieką otacza młodzież z grup dyspanseryjnych, 

9) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów i słuchaczy, 

a w szczególności wobec uczniów:   

a. szczególnie uzdolnionych, 

b. z różnymi trudnościami i niepowodzeniami, 

10)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami, słuchaczami i ich rodzicami (prawnymi 

opiekunami) różne formy życia klasowego, integrujące zespół i rozwijające 

jednostki, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą, 

wynikające z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły, 

11)  utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów i słuchaczy w celu poznania 

i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, zapoznania 

z wymaganiami edukacyjnymi, postępami dziecka w nauce i zachowaniem w szkole 

i poza szkołą. 
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3. W zakresie podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów  

w grupie uczniów i słuchaczy oraz pomiędzy uczniami i słuchaczami a innymi członkami 

społeczności szkolnej wychowawca:  

1) współpracuje z pedagogiem szkolnym,  

2) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc,  

3) ustala formy rozwiązywania sporów z uwzględnieniem drogi służbowej: uczeń – 

wychowawca - Dyrektor, 

4) korzysta z pomocy Samorządu przy rozstrzyganiu sporów uczniowskich, 

międzyklasowych. 

4. Kierunki działalności wychowawczej oraz ścieżki edukacyjne do realizacji w danym roku 

szkolnym zawiera Program Wychowawczo - Profilaktyczny. 

5. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy wychowawczej.  

 

§ 68 

1. Ustala się następujące formy i częstotliwość kontaktów wychowawców i innych 

nauczycieli z rodzicami uczniów: 

1) wychowawcy organizują spotkania informacyjne dla rodziców co najmniej: 

a. w pierwszym miesiącu  roku szkolnego  

b. co najmniej raz w trakcie trwania każdego semestru 

c. po klasyfikacji w I semestrze. 

2. Wychowawcy i nauczyciele przyjmują w sprawach indywidualnych rodziców  

i uczniów w wyznaczonych przez siebie terminach. 

3. Wychowawcy i nauczyciele mogą kontaktować się  z rodzicami uczniów za pomocą 

Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus. 

 

§ 69 

Pedagog szkolny 

 

1. Koordynatorem procesu opiekuńczo- wychowawczego oraz profilaktyki w Szkole jest 

pedagog szkolny. 

2. Do zakresu zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych 

i psychofizycznych uczniów, 

2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego 

uczniom, 

3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy, 

4) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne, 

5) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych niż wymienione w przepisach  

poprzedzających, form  działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i 

resocjalizacyjnym, 

6) udzielanie  rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 

w wychowywaniu własnych dzieci, 
7) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy 

z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.  

3. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany 

przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady. 

4. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie  ze swej pracy. 

5. Pedagog szkolny dokumentuje swą pracę na zasadach  określonych w odrębnych 

przepisach. 

6. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny w szczególności: 
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1) może złożyć wizytę w domu rodzinnym ucznia w towarzystwie wychowawcy, 

2) może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Centrum, 

3) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją  

i stosownie do potrzeb z innymi podmiotami. 

7. Kompetencje i szczegółowy zakres czynności oraz obowiązków pedagoga i psychologa 

szkolnego określa Dyrektor, informując Radę, Radę Rodziców i Samorządy. 

 

§ 70 

 

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

2. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi otrzymują szczegółowy wykaz 

obowiązków załączony do akt pracownika.  

3. Do obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych należy również:  

1) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, ustalanie celu 

pobytu, a w razie potrzeby zawiadamianie o tym fakcie wicedyrektora lub 

Dyrektora,  

2) zawiadamianie wicedyrektora lub Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub 

życia uczniów.  

 

§ 71 

 

1. Zakres obowiązków nauczycieli, wychowawców i administratora, wynikających z obsługi 

Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus określa Dyrektor   na podstawie 

wewnętrznego zarządzenia. 

2. Zakres zadań pracowników Centrum innych niż nauczyciele określają odrębne 

dokumenty.  

 

 

Rozdział VIII 

Uczniowie Centrum/ Słuchacze Centrum 

 

§ 72  

Prawa i obowiązki ucznia 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

2) opieki wychowawczej, 

3) warunków pobytu w Centrum zapewniających bezpieczeństwo osobiste oraz ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,  

4) ochrony i poszanowania jego godności oraz dóbr osobistych, 
5) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

6) opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną, 

7) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

8) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Centrum, 

a także światopoglądowych, religijnych, jeżeli nie narusza tym dóbr innych osób, 

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

10) ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, 
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11) ubiegania się, za wybitne wyniki w nauce, o stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

12) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych 

i zachowania, 

13) obiektywnej i jawnej oceny, zgodnej wymaganiami Wewnątrzszkolnych Zasad 

Oceniania, 

14) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

15) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, w tym: 

a. poradnictwa z zakresu wyboru kierunku dalszego kształcenia, 

b. zajęć terapeutycznych, 

c. doradztwa indywidualnego. 

16) indywidualnego toku nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

17) korzystania z pomieszczeń szkolnych,  sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki  oraz zajęć pozalekcyjnych (w miarę posiadanych przez 

Centrum środków finansowych), 

18) wpływania na życie w Centrum przez działalność: 

a. w organach Samorządu,   

b. Komisjach Rady (w sprawach korzystania z pomocy  materialnej). 

2. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje w terminie do 30 września legitymację szkolną. 

3. Uczeń może zostać ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków ponosząc 

koszty ubezpieczenia. Wyboru zakładu ubezpieczeń dokonuje szkoła w porozumieniu 

z Samorządem. 

4.Obowiązki ucznia: 

1) uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, 

w szczególności dotyczących: 

a. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu 

Centrum, dbania o dobre imię ucznia tej Szkoły na zewnątrz, 

b. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli, pracowników administracji i innych pracowników Centrum 

c. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

d. dbałości o wspólne mienie Centrum, dobro, ład i porządek w Centrum 

e. zachowania ciszy na terenie Centrum w czasie trwania lekcji, 

f. przestrzegania całkowitego zakazu korzystania w czasie zajęć lekcyjnych 

z telefonu komórkowego (nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu 

jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej),  

g. noszenia schludnego i odpowiedniego stroju: bez nadmiernego odsłaniania 

ciała; w czasie uroczystości szkolnych oraz egzaminów – obowiązuje strój 

galowy – utrzymany w kolorystyce biało- czarnej lub biało – granatowej, 

h. postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa 

i regulaminami pracowni, 

i. przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia papierosów, spożywania 

alkoholu oraz rozprowadzania, używania i pozostawania pod wpływem 

narkotyków lub wszelkich środków odurzających na terenie szkoły. 

2) Uczeń ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Ucznia Centrum, będącego 

odrębnym dokumentem. 
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5. Uczeń, w przypadku naruszenia prawa ucznia, jest uprawniony do złożenia pisemnej skargi 

z uzasadnieniem według następującej procedury:  

1) kieruje skargę do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie 

ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły, 

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni i udziela pisemnej odpowiedzi 

skarżącemu. 

 

§ 73 

Nagrody i kary w szkołach młodzieżowych 

 

1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się za: 

1) celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, 

2) wzorowe wypełnianie obowiązków (np. wzorową frekwencję), 

3) znaczące osiągnięcia w danej dziedzinie wiedzy bądź sportu, 

4) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

5) aktywną działalność społeczną na rzecz Centrum i środowiska. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu, 

opiekuna organizacji młodzieżowej, Samorządu lub Rady Rodziców, po zasięgnięciu 

opinii Rady. 

3. Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy bądź opiekuna organizacji szkolnej na forum klasy, 

2) pochwałę Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

3) świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem (zgodnie 

z odpowiednimi przepisami), 

4) list pochwalny Dyrektora skierowany do rodziców, 

5) dyplom, 

6) nagrody rzeczowe, 

7) stypendium naukowe dla ucznia z najwyższą średnią ocen w danym typie szkoły, 

8) inne nagrody. 

4. Dyrektor umieszcza nazwiska wyróżnionych uczniów na specjalnej tablicy w holu 

szkolnym. 

5. Uczeń, który lekceważy postanowienia Statutu, może być dyscyplinowany lub  ukarany: 

1) upomnieniem ustnym, udzielonym przez wychowawcę klasy- odnotowanym  

w dzienniku  

2) rozmową dyscyplinującą ucznia w obecności wychowawcy klasy i pedagoga – po 

przekroczeniu 40 godzin nieusprawiedliwionych lub za naruszenie innych zasad 

określonych w § 72 ust. 4 Statutu-z powiadomieniem rodziców uczeń otrzymuje 

pisemne upomnienie wychowawcy 

3) w przypadku gdy powyższe czynności nie przyniosły pożądanego skutku  

i uczeń nadal opuszcza zajęcia lekcyjne (powyżej 70 godzin) powiadamiani są lub 

wzywani rodzice/opiekunowie prawni- uczeń otrzymuje pisemną naganę 

wychowawcy 

4) naganą pisemną, udzieloną przez Dyrektora  - po przekroczeniu 80 godzin 

nieusprawiedliwionych lub za naruszenie innych zasad określonych w  § 72 ust. 4  

Statutu, 

5) Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy, po opuszczeniu przez 

ucznia 120 godzin bez usprawiedliwienia, rozpoczyna procedurę skreślenia ucznia z 

listy uczniów – dotyczy uczniów pełnoletnich. 

6. Wychowawca klasy jest zobowiązany do informowania pedagoga szkolnego o uczniach 

niewypełniających obowiązku nauki (nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego 
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miesiąca na co najmniej 50% godzin). 

Pedagog szkolny kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia 

niewypełnającego obowiązku nauki w celu rozpoznania sytuacji i poinformowania ich o 

procedurze podejmowanej w takiej sytuacji. W sytuacji dalszego niewypełnienia 

obowiązku nauki przez ucznia Dyrektor szkoły powiadamia o tym fakcie właściwą 

instytucję dla miejsca zamieszkania ucznia. W przypadku podejrzenia o zagrożeniu 

demoralizacją, Dyrektor szkoły na wniosek pedagoga szkolnego wnioskuje do Wydziału 

III Rodzinnego i Nieletnich (dotyczy uczniów niepełnoletnich) 

7. Uczeń, który uporczywie nie realizuje obowiązków i nie przestrzega prawa szkolnego, 

decyzją dyrektora może być zawieszony w prawach ucznia z następującym skutkami: 

2) czasowym zakazem reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych, turniejach , 

konkursach itp., 

3) czasowym wycofaniem prawa ucznia do „nieprzygotowania”, 

4) czasowym zakazem udziału ucznia w wycieczkach szkolnych, rajdach, ogniskach 

itp., 

5) nieudzieleniem uczniowi dofinansowania ze środków Rady Rodziców do wycieczki, 

studniówki itp. 

6) skreśleniem z listy uczniów po wyczerpaniu wszystkich kroków przewidzianych 

w „Trybie postępowania w przypadku skreślenia z listy uczniów” - § 74 ust.2. 

8. W przypadku powyższych kar fakt ich udzielenia należy odnotować w dzienniku 

elektronicznym i dokumentacji wychowawcy. 

9. Każdorazowo okres trwania kary określa Dyrektor na pisemny wniosek nauczyciela 

wychowawcy ucznia. 

10. O każdej z wymierzonych kar wychowawca powiadamia na piśmie rodziców ucznia. 

11. W przypadkach powtarzających się trudności wychowawczych uczeń zostaje skierowany 

na rozmowę do pedagoga szkolnego lub – za zgodą rodziców - do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

12. Kara indywidualna może być zawieszona na pisemną prośbę ucznia złożoną do 

Dyrektora, po uzyskaniu poręczenia wychowawcy, Samorządu lub Rady Rodziców. Przy 

składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których 

spełnienie pozwoli ją darować. 

13. Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana, musi być uwzględniona przy 

ustaleniu oceny zachowania. 

14. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w następujących 

przypadkach:  

1) za udowodnioną kradzież,  

2) za udowodnione używanie narkotyków i innych substancji odurzających lub 

rozprowadzanie ich na terenie szkoły, 

3) za spożywanie alkoholu na terenie szkoły lub przebywanie w szkole w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 

4) za naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalne 

względem nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły oraz innych osób 

przebywających na terenie szkoły, 

5) za zniszczenie mienia szkoły lub osób wymienionych w punkcie 4, bądź 

wyrządzenie innej znaczącej szkody materialnej, 

6) za udowodnione rozboje i wybryki chuligańskie, 

7) za absencję na zajęciach lekcyjnych – w przypadku braku poprawy po otrzymaniu 

nagany z ostrzeżeniem.  

15. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady, po zasięgnięciu opinii Samorządu. 
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16. W przypadku zniszczenia mienia szkoły lub wyrządzenia innej szkody materialnej szkole 

lub członkowi społeczności szkolnej, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) 

zobowiązani są do usunięcia szkody na swój koszt.  

17. Sposób usunięcia szkody określa zespół wychowawczy po wnikliwym rozpatrzeniu 

sprawy, a zatwierdza Dyrektor. O sposobie usunięcia szkody wychowawca powiadamia 

pisemnie zainteresowane osoby.  

18. Nadzór nad usunięciem szkody sprawuje wychowawca klasy, który po wykonaniu kary 

niezwłocznie powiadamia na piśmie zespół wychowawczy. 

19. W przypadku nieusunięcia szkody, o której mowa w ust.14 pkt. 5  oraz w ust.16 uczeń 

zostaje ponownie wezwany do jej usunięcia w wyznaczonym terminie. Jeżeli ponowne 

wezwanie do usunięcia szkody okazało się bezskuteczne, uczeń otrzymuje naganę z 

ostrzeżeniem. Ponadto w stosunku do ucznia uruchomione zostaje postępowanie 

zmierzające do skreślenia z listy uczniów . 

 

§ 74 

    Skreślenie ucznia z listy uczniów 

 

1. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów w przypadkach rażącego naruszenia Statutu  i 

regulaminów obowiązujących w szkole.   

2. Tok postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów: 

1)  Sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając protokoły 

zeznań świadków. 

2)   Sprawdzić, czy dany czyn został uwzględniony w Statucie jako przypadek, który 

upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu.  

3)   Zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (także 

rodziców ucznia). 

4)   Zwołać posiedzenie Rady.  

5)   Poinformować ucznia na piśmie o jego prawie do wskazania rzeczników obrony 

(np. wychowawca lub pedagog szkolny), którzy mają obowiązek przedstawić 

rzetelnie nie tylko uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy 

dodatnie i okoliczności łagodzące. Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia z 

listy uczniów.  

6)   Przedyskutować na zebraniu Rady, czy wykorzystano wszystkie możliwości 

wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany 

mniejszymi karami statutowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze 

oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7)   Sporządzić protokół posiedzenia Rady, uwzględniający wszystkie informacje 

mające wpływ na podjęcie uchwały. 

8)   Wszcząć postępowanie w tej sprawie, zawiadomić o tym uczniów, rodziców oraz 

poinformować ich pisemnie o prawie wglądu w dokumentację sprawy. 

9)   Podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy - zgodnie z regulaminem Rady. 

10)   Przedstawić treść uchwały samorządowi uczniowskiemu celem sformułowania 

pisemnej opinii samorządu uczniowskiego w tej sprawie. 

    Opinia  ta nie jest wiążąca dla Dyrektora, lecz bez niej decyzja jest nieważna. 

11)   Na podstawie uchwały Rady oraz własnego postępowania sprawdzającego 

zgodność uchwały z przepisami prawa, Dyrektor podejmuje decyzję. 

 12) W przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów 

sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania 

administracyjnego. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinna zawierać 
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uzasadnienie, zarówno faktyczne, jak i prawne, oraz pouczenie o terminie i 

sposobie wniesienia odwołania. 

13)  Dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni). 

Data odbioru pisma umożliwia sprawdzenie dotrzymania terminu ewentualnego 

odwołania od decyzji. 

14)  Wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub 

natychmiast, jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.  

15)  W przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu 

rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą. 

3. Tryb odwoływania się od kar: 

1) od upomnienia  lub nagany wychowawcy klasy uczeń lub jego rodzice mogą 

odwołać się do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia 

uczniowi odpowiednio tego upomnienia lub nagany; odwołanie składa się na 

piśmie w sekretariacie szkoły z załączeniem opinii Rzecznika Praw Ucznia. 

2) Dyrektor udziela wnioskodawcy odpowiedzi na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od 

wpłynięcia odwołania; 

3) Decyzja dyrektora szkoły w kwestii odwołania od kary odpowiednio upomnienia 

/nagany wychowawcy klasy dla ucznia jest ostateczna 

4) Od nagany udzielonej uczniowi na piśmie przez dyrektora szkoły, upomniany 

uczeń lub jego rodzic mogą odwołać się do Rady pedagogicznej szkoły w terminie 

3 dni roboczych  od udzielenia uczniowi nagany. 

5) Odwołanie od nagany dyrektora szkoły do Rady pedagogicznej składa się na 

piśmie w sekretariacie szkoły; 

6) Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w ww. sprawie w ciągu 7 dni roboczych od 

dnia wpłynięcia odwołania 

7) Uchwała Rady pedagogicznej szkoły w kwestii odwołania od nagany dyrektora 

szkoły  dla ucznia jest ostateczna. 

 

§ 75 

Prawa słuchaczy 

 

1. Słuchacz ma prawo do : 

1) uczestniczenia w zajęciach przy właściwie zorganizowanym procesie kształcenia 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,  

2) opieki i warunków pobytu w szkole zapewniających ochronę i poszanowanie jego 

godności osobistej,  

3) zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy 

– zarówno przemocy fizycznej jak i psychicznej, 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

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

także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra osobistego 

innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, która dokonywana jest zgodnie 

z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania,  

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

9) posiadania pełnej wiedzy o przepisach ogólnych i wewnątrzszkolnych normujących 

działalność dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą szkoły, 
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10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru 

bibliotecznego. Słuchacze CKZiU mają prawo korzystać ze zbiorów bibliotecznych 

Biblioteki Pedagogicznej w Przemyślu, 

11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.   

12) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. 

13) składania do dyrektora wniosków i opinii dotyczących funkcjonowania szkoły oraz 

informacji o sposobie ich załatwienia w ciągu 14 dni od złożenia 

2. Słuchacz, w przypadku naruszenia prawa słuchacza, jest uprawniony do złożenia pisemnej 

skargi z uzasadnieniem według następującej procedury:  

1) kieruje skargę do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie 

ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły, 

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni i udziela pisemnej odpowiedzi 

skarżącemu. 

 

§ 76 

Obowiązki słuchaczy 

1.  Słuchacz ma obowiązek : 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie,   

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,  

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 

innych pracowników Centrum, 

4) dbałości o wspólne dobro, mienie, ład i porządek w szkole, 

5) dbałości o zdrowie własne i kolegów oraz higienę osobistą 

6) pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy i rozwojem intelektualnym; 

systematycznie przygotowywać się do lekcji, zajęć, konsultacji, egzaminów, 

7) regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia - przedstawiać wychowawcy 

usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach w terminie 7 dni od momentu przyjścia 

do szkoły, 

8) okazywać szacunek oraz właściwie zwracać się do wszystkich pracowników 

i słuchaczy Centrum, stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, 

9) współdziałać w realizacji programu wychowawczego szkoły i innych zadań stojących 

przed Centrum, 

10) przed rozpoczęciem każdych zajęć edukacyjnych wyłączyć telefon komórkowy lub 

inne urządzenie mogące zakłócić przebieg zajęć, 

11) w przypadku spowodowania zniszczeń, wyrządzenia szkód, słuchacz zobowiązany 

jest do ich naprawy bądź pieniężnego zrekompensowania. 

 

§ 77 

 

1. Słuchacze podlegają szkolnemu systemowi nagród i kar. 

2. Słuchacz może być nagrodzony za: 

1) dobre wyniki w nauce uzyskane w wyniku klasyfikacji semestralnej (średnia: 

minimum 4,50), 

2) zwycięstwo w konkursach, 

3) zaangażowanie w pracach na rzecz szkoły lub środowiska, 

4) udzielenie pomocy innym osobom, 

5) odwagę i godną naśladowania postawę, 

6) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej. 

3.  Słuchacz może być nagrodzony w formie: 

1) ustnej pochwały udzielonej w obecności społeczności szkolnej, 
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2) pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem, 

3) rzeczowej, np. pomoce edukacyjne, 

4. Nagrody mogą być przyznawane przez: 

1) dyrektora, 

2) wicedyrektora, 

3) nauczycieli, z wyłączeniem nagród, o których mowa w pkt 3 ust. 3,    

5.  Wniosek o przyznanie nagrody składa wychowawca (nauczyciel przedmiotu) do dyrektora 

Centrum. 

1) do wniosku należy dołączyć krótkie uzasadnienie. 

 

§ 78 

 

1. Za niewypełnienie obowiązków i nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w Statucie, 

regulaminach i zarządzeniach Dyrektora Centrum, słuchacz może być ukarany: 

1) Upomnieniem (ustnym lub pisemnym) udzielonym przez wychowawcę (opiekuna 

semestru) za niewłaściwe zachowanie się w szkole, na zajęciach, za częste spóźnienia 

(powyżej 15 w semestrze), za nieusprawiedliwione nieobecności (powyżej 25% w 

semestrze) i inne drobne naruszenia regulaminu. 

2) Naganą udzieloną przez Dyrektora Centrum na wniosek wychowawcy lub nauczyciela 

m.in. za: 

a) lekceważącą postawę wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

b) nagminne używanie wulgarnych słów, również w otoczeniu innych kolegów, 

c) niszczenie mienia szkolnego, 

d) nakłanianie innych do zachowań naruszających regulamin, 

e) powtarzające się utrudnianie prowadzenia zajęć ( np. korzystanie w czasie zajęć 

edukacyjnych z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych), 

f) brak poprawy mimo udzielonego upomnienia. 

3) Nagana ma formę pisemną. 

a) jeden egzemplarz zostaje dołączony do akt, drugi otrzymuje zainteresowany 

(pełnoletni), a w przypadku słuchacza niepełnoletniego również rodzice. 

4) Przeniesieniem do innego oddziału. 

5) Skreśleniem z listy słuchaczy. 

6) Skreślenia z listy słuchaczy dokonuje Dyrektor Centrum po konsultacji 

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie, do której słuchacz uczęszcza. 

7) Skreślenie z listy słuchaczy następuje za: 

a) rażące, powtarzające się nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w Statucie szkoły, 

b) przyjście na zajęcia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażywanie 

używek, 

c) ordynarne, agresywne zachowanie się wobec nauczycieli i pracowników szkoły, 

d) dokonanie kradzieży,  

e) dokonanie pobicia, 

f) dezorganizację zajęć w placówce, 

g) fałszowanie dokumentacji, 

h) mimo otrzymania nagany dalsze nieprzestrzeganie obowiązujących zasad, 

i) nie zgłoszenie się na zajęcia szkolne przez 30 kolejnych dni i nieusprawie-

dliwienie nieobecności. 

8) Decyzję o skreśleniu pełnoletniego słuchacza Dyrektor przekazuje zainteresowanemu 

(drugi egzemplarz pozostaje w aktach), a w przypadku słuchacza niepełnoletniego – 

także rodzicom lub opiekunom. 
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9) Dyrektor może nadać decyzji o skreśleniu rygor natychmiastowej wykonalności za 

drastyczne naruszenie prawa (np. pijaństwo, agresję, pobicie, dezorganizację zajęć) 

oraz zachowanie zagrażające bezpieczeństwu słuchaczy, nauczycieli lub innych 

pracowników szkoły, co oznacza zakaz uczęszczania do szkoły z dniem otrzymania 

decyzji (dotyczy osób pełnoletnich). 

2. Kary, o których mowa, nakłada dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

3. Słuchacz może odwołać się od kar nałożonych odpowiednio przez: 

1) nauczyciela – do Dyrektora Centrum, 

2) dyrektora Centrum – poprzez wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rady 

Pedagogicznej, 

3) dyrektora Centrum – do Kuratora Oświaty. 

 

Rozdział IX 

Zasady rekrutacji uczniów 

 

§ 79 

 

Rekrutacja do klas I prowadzona jest w oparciu o system elektroniczny Kseon Optivum. 

 

§80 

 

W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych Dyrektor powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną. 

 

§81 

Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej: 

1) opracowanie harmonogramu prac Komisji w oparciu o harmonogram prac Kseon 

Optivum, 

2) ustalenie i podanie do wiadomości informacji o warunkach rekrutacji 

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć w systemie Kseon Optivum i na stronie 

internetowej Szkoły, 

3) przyjmowanie od kandydatów podań o przyjęcie, kopii i oryginałów dokumentów 

oraz rejestrowanie ich w systemie, 

4) pobieranie i publikacja list zakwalifikowanych, przyjętych oraz przyjętych 

w rekrutacji dodatkowej i uzupełniającej, 

5) przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej i uzupełniającej. 

 

 

§82 

 

Do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, przyjmuje się kandydatów, 

którzy:  

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej ;  

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają  

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami  

Warunki przyjęcia do szkoły: 

1) każdy uczeń, który ukończył gimnazjum/szkołę podstawową, ma prawo ubiegania się 

o przyjęcie do klasy pierwszej, 
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2) o przyjęciu do wybranej klasy zadecyduje suma punktów uzyskanych przez 

kandydata: 

a. z egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (maksymalnie 100 pkt.), 

b. za oceny na świadectwie (maksymalnie 80 pkt.), 

c. za dodatkowe osiągnięcia (maksymalnie 20 pkt.), 

3) przy obliczaniu sumy punktów za oceny z przedmiotów na świadectwie ukończenia 

gimnazjum/szkoły podstawowej komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przyjmuje 

następującą zasadę: 

a. celujący - 20 punktów, 

b. bardzo dobry - 16 punktów, 

c. dobry - 12 punktów, 

d. dostateczny - 8 punktów, 

4) komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przyznaje punkty wg zasad wyżej 

wymienionych za następujące przedmioty: 

a. dla zawodu technik ekonomista: język polski, język obcy, geografia, 

informatyka, 

b. dla zawodu technik handlowiec: język polski, język obcy, informatyka, 

geografia, 

c. dla zawodu technik agrobiznesu: język polski, język obcy, biologia, 

informatyka, 

d. dla zawodu technik architektury krajobrazu: język polski, język obcy, 

informatyka, biologia, 

5) za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły 

podstawowej kandydat może uzyskać 20 pkt., zgodnie z Zarządzeniem 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty i opracowanymi przez Komisję Rekrutacyjno-

Kwalifikacyjną, na każdy rok szkolny, kryteriami przyjęcia do szkoły. 

 

§83 

 

Od decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora 

złożone w formie pisemnej w dniu ogłoszenia wyników. 

 

§84 

Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

§ 85 

Zasady rekrutacji słuchaczy 

 

1. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają 18 lat, a także kończą 18 lat w roku 

kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły.   

2.  Nabór słuchaczy do pierwszych klas poszczególnych szkół wchodzących w skład 

Centrum odbywa się zgodnie z przepisami wprowadzającymi reformę ustroju szkolnego.   

3. Podstawą przyjęcia do Centrum jest ukończenie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły 

średniej lub szkoły zawodowej. 

4. Dla słuchaczy przyjmowanych z innych szkół na wyższe semestry niż pierwszy, podstawą 

przyjęcia jest ostatnie świadectwo szkolne lub wpis w indeksie potwierdzający ukończenie 

semestru programowo niższego oraz odpis arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której 

słuchacz odszedł. W przypadku stwierdzenia różnic programowych, kandydat składa 

egzamin klasyfikacyjny. 

5. W uzasadnionych przypadkach, na semestr programowo wyższy, za zgodą Dyrektora 

Centrum może zostać przyjęty słuchacz, który w klasie lub w semestrze programowo 
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niższym (lub klasyfikacji rocznej) otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć 

edukacyjnych przewidzianych w ramowym planie nauczania. Słuchacz obowiązany jest z 

tych zajęć zdać egzamin klasyfikacyjny w terminie ustalonym przez dyrektora Centrum w 

trybie zgodnym z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. W stosunku do nowo 

przyjętych słuchaczy, którzy w poprzedniej szkole uczyli się innego języka obcego niż w 

szkole, do której zostali przyjęci, stosuje się przepisy  rozporządzenia w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych 

6. Przyjęcia do szkoły odbywają się w terminach ustalonych Zarządzeniem Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Centrum może przedłużyć 

terminy przyjęć. 

7. Całokształt prac związanych z przyjęciem słuchacza do szkoły załatwia powołana przez 

Dyrektora Komisja Kwalifikacyjno – Rekrutacyjna, do której zadań należy: 

1) kwalifikowanie dokumentów składanych przez słuchaczy (kompletność, 

prawidłowość, różnice programowe, egzaminy klasyfikacyjne), 

2) sporządzanie list przyjętych słuchaczy, 

3) podział na poszczególne klasy – z zachowaniem obowiązujących limitów, 

4) sporządzenie protokołu zawierającego wnioski i ustalenia komisji. 

8. Zasady przyjęcia na kursy prowadzone w ramach działalności pozabudżetowej regulują 

odrębne przepisy. 

9. Słuchacz, który powtarza semestr i dwukrotnie został skreślony z listy za nieuczęszczanie 

na zajęcia lub naganne zachowanie nie może być w kolejnych trzech latach przyjęty do 

Centrum. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odstępstwa od przyjętej 

zasady ( za zgodą Dyrektora). 

 

 

 

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

 

§ 86 

 

1. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

2. Centrum posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich Szkół wchodzących w jego 

skład, zawierającą nazwę Centrum, a ponadto pieczęcie poszczególnych szkół, 

wchodzących w skład Centrum. 

3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę wchodzącą 

w skład Centrum podaje się nazwę: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 

2 w Przemyślu i nazwę odpowiedniej Szkoły. Na świadectwach umieszcza się pieczęć 

okrągłą Centrum.  

 

§ 87 

 

1. Centrum posiada: 

1) sztandar, 

2) ceremoniał szkolny, który obejmuje: 

a. ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

b. ślubowanie absolwentów, 
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§ 88 

 

1. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Centrum gromadzi materiały o znaczeniu archiwalnym 

3. Centrum prowadzi księgę – losy absolwentów. 

 

§ 89 

 

1. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

2. Szkołę może reprezentować i udzielać informacji na temat jej pracy inna osoba 

upoważniona przez Dyrektora. 

 

 

 

Zatwierdzono uchwałą  Rady Pedagogicznej z dnia 28 listopada 2019 roku 

i wprowadzono do realizacji z dniem 29 listopada 2019 roku.  

 

Przewodniczący Rady Rodziców     Dyrektor 

 

 

 

 

 

 


