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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1. Nazwa szkoły: Technikum nr 2 w Przemyślu. 

  2. Siedzibą Technikum jest budynek zlokalizowany przy  ul. Izydory Kossowskiej 1. 

  3. Technikum nr 2 kształci w zawodach: 

1)   Technik ekonomista. 

2)  Technik handlowiec. 

3)  Technik programista. 

4)  Technik architektury krajobrazu. 

4. Technikum jest szkołą dla młodzieży o 5-letnim cyklu kształcenia na podbudowie 

ośmioletniej szkoły podstawowej, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, uzyskać dyplom 

zawodowy po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskać świadectwo 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

5. Szkoła prowadzi klasy dotychczasowego technikum o 4-letnim cyklu kształcenia na 

podbudowie gimnazjum, absolwentom pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu i uzyskać świadectwo dojrzałości 

po zdaniu egzaminu maturalnego. 

6. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia nowych form organizacyjnych, po 

dokładnej analizie rynku pracy i stosownych uzgodnieniach z organem prowadzącym oraz 

władzami oświatowymi. 

7. Technikum może organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

8. Występujące w treści niniejszego dokumentu terminy oznaczają odpowiednio: 

1) Technikum – Technikum nr 2 w Przemyślu. 

2) Dyrektor – Dyrektor Technikum nr 2 w Przemyślu. 

3) Rada – Rada Pedagogiczna Technikum nr 2 w Przemyślu. 

4) Samorząd – Samorząd Uczniowski Technikum nr 2 w Przemyślu. 

5)  Ustawa – Ustawa z dn. 7.09. 1991r. o systemie oświaty  

6) Statut – Statut Technikum nr 2 w Przemyślu. 

7) Klasa - jeden z oddziałów Technikum. 

8) Uczniowie – uczniowie szkół młodzieżowych Technikum nr 2 w Przemyślu. 

9) Nauczyciele – nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni Technikum nr 2 

w Przemyślu. 

10) Rzecznik praw ucznia - nauczyciel powołany przez Dyrektora do ochrony uczniów, 

ich wolności i praw zagwarantowanych w dokumentach międzynarodowych i aktach 

prawnych. 

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

szkoły. 

12)  Rodzice – rodzice bądź prawni opiekunowie uczniów technikum nr 2 w Przemyślu. 

13)  Organ prowadzący Technikum – jednostka samorządu terytorialnego – Miasto 

Przemyśl. 

14)  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Podkarpacki  Kurator Oświaty 

w Rzeszowie. 

15) Dziennik elektroniczny – komputerowy  System Kontroli Frekwencji i Postępów 

w Nauce Librus. 
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§ 2. 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator 

Oświaty. 

2. Organem prowadzącym Technikum jest Prezydent  Miasta Przemyśla. 

  

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Technikum 

 

§ 3. 1. Technikum realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 

określone w ustawie – Prawo oświatowe i przepisach wykonawczych wydanych na jej 

podstawie oraz cele i zadania wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego 

rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości 

ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie. 

2. Technikum realizuje zadania edukacyjne w następujący sposób:  

1)  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, kwalifikacji zawodowych, 

2)  sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów organizując zajęcia 

pozalekcyjne oraz przez udział uczniów w konkursach i olimpiadach, realizację 

międzynarodowych projektów edukacyjnych wspólnie ze szkołami partnerskimi, 

udział w pracach kół naukowych wyższych uczelni, realizację działań zainicjowanych 

przez uczniów. 

3)  umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia: organizuje spotkania z przedstawicielami szkół wyższych, pracownikami 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami biura pracy oraz firm 

marketingowych, 

4)  kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,  

5)  sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, 

realizację programu prozdrowotnego i działań przeciwstawiających się patologii, 

a także poprzez walkę z nałogami. 

6)  umożliwia i wspiera organizacyjnie działalność innowacyjną i eksperymenty  

nauczycieli w zakresie metod i treści kształcenia 

7)  umożliwia praktyczną naukę zawodu w formie: praktyk zawodowych dla uczniów 

technikum w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności 

zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, 

3. W szkole ustalono wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który jest 

odrębnym dokumentem. 

 4. Technikum organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży 

i wspiera w tym zakresie rodziców i opiekunów. 

 5. Przepisy dotyczące egzaminów zewnętrznych regulują odrębne przepisy. 
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§4.1. Technikum realizuje cele edukacyjne na podstawie Szkolnego Zestawu 

Programów Nauczania, opracowanego w oparciu o ramowe plany nauczania w szkołach 

publicznych oraz Programu Wychowawczego Szkoły.  

2. Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Program Wychowawczy Technikum 

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. 

§ 5.1. Cele i zadania wychowawcze obejmują wszystkich uczniów Technikum 

W szczególności zadania te mają na celu: 

1) kształtowanie patriotycznej i humanistycznej postawy uczniów: 

 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 Technikum na zasadach partnerstwa 

i współpracy, 

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

a)  kształtowanie postaw przedsiębiorczości, kreatywności i mobilności 

zawodowej,  

b)  wspomaganie planowania kariery zawodowej, 

 c)  kształtowanie postaw proekologicznych, 

 d)  wychowywanie do życia w rodzinie, 

e)  realizację Szkolnego Programu Profilaktyki, w ramach którego na podstawie 

diagnozy opracowuje się szczegółowe cele i zadania do realizacji w danym 

roku szkolnym. 

 

§ 6. 1. Technikum 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 z rodzin niepełnych, 

niewydolnych wychowawczo oraz uczniów i słuchaczy mających trudne warunki 

materialne, 



 
 

6 

4)  otoczenie opieką uczniów w przypadkach niepowodzeń dydaktycznych, 

wychowawczych lub losowych, 

5) współpracę z Radą Rodziców. 

2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze w stosunku do uczniów i 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, 

3)  sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę, poza jej 

terenem. 

 3. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez : 

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

2)  systematyczny kontakt ze środowiskowymi organami porządkowymi. 

 4. Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycieli w Technikum 

określa zarządzenie wewnętrzne Dyrektora. 

§ 7. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej Technikum są : 

1) lekcje przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

2) praktyczna nauka zawodu w formach praktyk zawodowych, 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. 

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

i gabinetach przedmiotowych, auli, sali gimnastycznej i na boisku szkolnym. 

3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego w formie praktyk 

zawodowych odbywają się na podstawie umowy zawartej między Technikum a właściwą 

jednostką organizacyjną, na zasadach opracowanych przez kierownika  zajęć praktycznych, 

zawartych w stosownym regulaminie. 

4. Niektóre zajęcia szkolne mogą się odbywać poza terenem szkoły w formie 

wycieczek itp. 

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

przedmiotowymi nauczycielom, na podstawie wewnętrznego zarządzenia. 

 

§ 8. 1. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:  

1)  z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z 

przyczyn organizacyjnych szkoły,  

2)  na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy,  

3)  na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 3/4 rodziców uczniów danego oddziału. 

2. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie 

ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni. 
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§ 9. W technikum przyznawana jest pomoc dla uczniów, którym z powodu trudnych 

warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej 

bądź doraźnej pomocy, w tym  materialnej. 

 

 

 

 

 

Rozdział 3 

Organy Technikum oraz ich kompetencje 

 

§10. 1. Organami Technikum są: 

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców,  

4) Samorząd Uczniowski 

2. Dyrektor może powołać:  

1) wicedyrektora lub wicedyrektorów,   

2) kierownika gospodarczego. 

 

§11. 1. Do kompetencji Dyrektora wynikających z ustawy – Prawo oświatowe, należy 

w szczególności: 

1)  kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w szkole, 

3)  sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4)  współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim, 

5)   przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, 

6)  tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich 

przewodniczących, 

7)  realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

8)  dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie 

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 

9)  wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

10)   współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

11)  odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego oraz 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

12)  stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 
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rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

13)  przedstawianie Radzie Pedagogicznej, ogólnych wniosków wynikających ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły, 

14)  dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania,  

15)  podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

16)  współpraca z pielęgniarką, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

młodzieżą,  

17)  zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

18)  organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takiego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym, 

19)  przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,  

20)   organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

21)   ustalenie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, 

22)  skreślenie ucznia z listy uczniów, 

23)  wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

zgodność przetwarzania danych osobowych przez zespół z przepisami o ochronie 

danych osobowych, 

24)  rozstrzyganie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów szkoły jeżeli Rada 

Pedagogiczna nie podejmie stosownej uchwały, 

2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz 

Kodeks pracy, należy w szczególności: 

1)  kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami 

i pracownikami niebędącymi nauczycielami, 

2)  decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

3)  decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4)  występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły, 

5)  dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają 

status pracowników samorządowych, 

6)  sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w szkole, 

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

zawodowym, 
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8)  zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

9)  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

10)  organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

11)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

 

§ 12  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.  

 

 § 13 1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych 

z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

   2. Zarządzenia Dyrektora szkoły podlegają ogłoszeniu w Książce Zarządzeń 

i w dzienniku elektronicznym. 

§ 14. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Technikum w zakresie 

realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1)  zatwierdzanie planów pracy Technikum, 

2)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3)  podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych w Technikum, 

4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Technikum, 

5)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1)  organizację pracy Technikum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

2)  projekt planu finansowego szkoły, 

3)  wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4)  propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5)  programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi szkoły, przed 

dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania, 

6)  podjęcie w Technikum działalności przez stowarzyszenia i organizacje,  

7)  powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący 

szkołę,  
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8)  powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych 

stanowisk. 

4. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1)  przygotowuje projekt zmian statutu Technikum 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. 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy jej członków w trybie jawnym, poza uchwałami 

podejmowanymi w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze 

w zespole, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowisko, 

które podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać 

dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony 

w wymienionym regulaminie. 

§ 15. 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem.  

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1)  występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 

2)  wspieranie działalności statutowej Technikum oraz możliwość gromadzenia w tym 

celu funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, 

3)  typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na 

stanowisko Dyrektora szkoły. 

4. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program 

wychowawczo-profilaktyczny.  

5. Rada Rodziców opiniuje w szczególności: 

1)  program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 

2)  projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. 

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa wymieniony regulamin 

§ 16. 1. W szkole działa Samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie 

technikum. 

2. Samorząd uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny z niniejszym Statutem  i jest odrębnym dokumentem. 
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3. Do kompetencji Samorządu uczniowskiego w szczególności należy prawo do: 

1)  zapoznania się z programem nauczania, z treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

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

3)  organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4)  redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5)  organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i  możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z Dyrektorem, 

6)  wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu (i jednocześnie szkolnej 

rady wolontariatu).  

4. Samorząd uczniowski może podejmować działania z zakresu wolontariatu. W tym 

celu współpracuje ze Szkolnym Klubem Wolontariusza, który ma następujące założenia:  

1)  kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, 

2)  zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu, 

3)  umożliwianie młodzieży podejmowania działań pomocowych na rzecz osób 

niepełnosprawnych, chorych, samotnych, 

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

5)  uwrażliwianie młodzieży na problemy współczesnego świata, takie jak: wojna, głód, 

brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp., 

6)  wspieranie inicjatyw młodzieży, pomoc w rozwijaniu zainteresowań. 

5. Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy 

wyrażają chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się 

w bezinteresowną pomoc potrzebującym. 

 

§ 17. 1. W szkole działa 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. 

§ 18. 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania  

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających 

ze Statutu i planów pracy szkoły. 

http://portalwiedzy.onet.pl/124687,,,,sejm,haslo.html
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2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile 

zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia 

decyzji. 

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, 

w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. 

Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub 

podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor 

szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

 

 

 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy Technikum 

 

§ 19. 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego. 

2. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:  

1)  sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe, 

2)  sale gimnastyczne, 

3)  boiska sportowe, 

4)  bibliotekę, 

5)  gabinet profilaktyki medycznej, 

6)  pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. 

3. W celu dokumentowania bieżącej pracy z uczniem i udostępniania stałej informacji 

o wynikach pracy uczniom i ich rodzicom szkoła prowadzi dziennik elektroniczny. Dziennik 

jest prowadzony według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

§ 20. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale ustalana jest przez organ prowadzący 

3. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

§ 21. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacji Technikum opracowany przez Dyrektora. 

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji 

Technikum Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 

tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych 

zajęć edukacyjnych. 

3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organów szkoły, uwzględniając zawód, 

w którym kształci Technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, 
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kadrowe i finansowe szkoły, ustala dla oddziałów 4-let. technikum przedmioty realizowane w 

zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty.  

4. Dyrektor 5-let. technikum, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej, Rady 

rodziców i Samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci Technikum, 

zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Technikum, 

ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 1 

przedmiot. Jeżeli możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Technikum na to pozwalają 

uczeń może wybrać 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym. 

5. Przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie 

rozszerzonym mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie 

międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego – także w grupie międzyszkolnej. 

§ 22. 1. W Technikum szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, 

określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.  

2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, które są prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym lub poza nim, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

3. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez Dyrektora 4-let. technikum. 

Wymiar praktyki zawodowej nie wchodzi przy tym w zakres wymiaru kształcenia 

zawodowego, jeżeli trwa ona nie dłużej niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych 

realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania Dyrektor technikum 

przelicza na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. 

Dyrektor technikum może także rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych 

realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie (np. uczniowie mogą odbywać praktyki tylko 

w określone dni tygodnia), należy jednak zachować wymiar praktyk wskazanych dla danego 

zawodu w podstawie programowej. 

4. Praktyki zawodowe uczniów oddziałów 4-let. technikum mogą być organizowane w 

czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich (czas trwania zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki ulega wówczas 

odpowiedniemu skróceniu). 

5. Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia zawodowego dokonuje Dyrektor 5-let. technikum, z tym że wymiar godzin 

przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy 

niż 50 % godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe. 

6. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie 

programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w klasie lub klasach 

ustalonych przez Dyrektora 5-let. technikum. Dyrektor technikum może rozłożyć w czasie 

przebieg praktyk zawodowych. 

 § 23. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym doradztwo zawodowe, 

jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:  

1)  zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2)  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3)  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej, 
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2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów 

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 

45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

  5. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Przemyślu oraz 

innymi placówkami wspierającymi pracę Technikum celem: 

1)  uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających 

uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2)   udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 

3)  udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej 

z wychowywaniem i kształceniem młodzieży. 

  6. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 

  7. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez szkołę uzależniony jest od 

wieku uczniów i potrzeb środowiskowych i jest realizowany poprzez zapewnienie uczniom:  

1)  pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w szkole zajęcia obowiązkowe, 

nadobowiązkowe i pozalekcyjne, 

2)  pełnej opieki w czasie przerw miedzy zajęciami lekcyjnymi zgodnie z harmonogramem 

pełnienia dyżurów, 

3)  w czasie wyjść (wyjazdów) poza teren szkolny. 

8. Wewnątrzszkolne procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w Technikum stanowią oddzielny dokument. 

 § 24. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb 

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

  2. Biblioteka zajmuje 2 pomieszczenia, z których jedno przeznaczone jest na 

gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, inne umożliwia korzystanie z księgozbioru 

podręcznego.  

3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego 

przez Dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem.   

  4. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu.  

5. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, 

a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu. 

6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1)  kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość 

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą, 

2)  przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, 
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3)  stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. 

 7. Inne zadania biblioteki: 

1)  gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, 

2)  obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 

informacyjnej, 

3)  zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) 

potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 

4)  wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 

5)  przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z różnych źródeł 

informacji, 

6)  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, 

7)  pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych 

w szkole. 

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.  

 § 25. 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących 

nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 

Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. 

Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor. 

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

 

 

 

Rozdział 5 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

 

§ 26. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach 

urzędniczych, pomocniczych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania 

nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą 

przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy.  
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3. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania 

szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a 

także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

4. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników ustala Dyrektor.  

§ 27. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 

uwzględniającą potrzeby i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i 

powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do zadań nauczyciela należy: 

1)  systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2)  przestrzeganie zapisów statutu, 

3)  zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego, 

4)  dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu, 

5)  kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów, 

6)  pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

7)  przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

8)  troska o poprawność językową uczniów, 

9)  stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 

10)  służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,  

11) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt, 

12)  aktywne uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej, 

13)  wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych 

form oddziaływań, 

14)   współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem, 

15)  wybór programów nauczania, 

16)    udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 28. 1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne 

problemowo-zadaniowe.   

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

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału 

oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.  

  3. Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca. 

  4. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest także: 

1)  ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych,  

2)  pomoc wychowawcy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, 

3)  wzajemne przekazywanie sobie informacji o sukcesach i porażkach uczniów celem 

udzielenia pomocy uczniowi. 
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  5. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora 

na wniosek zespołu. 

  6. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 

1)  wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących  podręczników, 

2)   wypracowanie przedmiotowych zasad oceniania,  

3)  rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści 

programowych, 

4)  wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych, 

5)  opracowanie, opiniowanie nowatorskich programów i innowacji  pedagogicznych. 

 7. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania 

określonych spraw szkolnych. 

§ 29. 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami 

powierzonego oddziału, a w szczególności: 

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

2)  rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez wychowanka. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, winien:  

1)  diagnozować warunki życia i warunki swoich wychowanków, 

2)  utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu 

koordynacji działań wychowawczych, 

3)  współpracować z rodzicami, włączać ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych, 

4)  współpracować z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

5)  śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, 

6)  dbać o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów na zajęcia, 

7)  udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się, 

8)  kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji 

i poszanowaniu godności osoby ludzkiej, 

9)  utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce 

i zachowaniu uczniów, 

10)  uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. 

3. Wychowawca prowadzi, przewidywaną przepisami dokumentację pracy 

dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa). 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy dydaktycznej i metodycznej 

z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, psychologa i doradcy 

zawodowego. 

§ 30. 1. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności: 

1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 



 
 

18 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3)  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego 

i innych problemów młodzieży, 

5)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów, 

6)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

7)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

8)  wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

9)  koordynowanie współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią 

zdrowia psychicznego.  

2. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

1)  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2)  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla technikum, 

3)  prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego związanych z wyborem oraz 

planowaniem dalszego kształcenia i kariery zawodowej,  

4)  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 

5)  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa zawodowego, 

6)  coroczne opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym 

nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, programu realizacji 

doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji. 

§ 31. 1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 

1)  udostępniania zbiorów w bibliotece, 

2)  indywidualnego doradztwa w doborze lektury, 

3)  udzielania informacji o zbiorach, 

4)  rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów, 

5)  wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się, 

6)  informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 
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7)  prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa. 

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany 

jest do: 

1)  gromadzenia zbiorów, 

2)  opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów, 

3)  organizacji udostępniania zbiorów, 

4)  organizacji warsztatu informacyjnego. 

3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z: 

1)  rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego 

w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie 

literatury pedagogicznej, 

2)  publicznymi bibliotekami miasta oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego 

propagowania różnych imprez czytelniczych,  

3)  innymi instytucjami kulturalnymi miasta. 

4. W ramach organizacji pracy szkoły nauczyciele realizują inne zadania zlecone przez 

Dyrektora. 

 § 32. 1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę 

mogą brać udział także wolontariusze.  

2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia.  

3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie 

określonych w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

 

 

 

 

Rozdział 6 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 

 § 33. 1. Ocenianiu podlegają: 

1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2)   zachowanie ucznia. 

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

o postępach w tym zakresie, 

2)  udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

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

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
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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) ustalanie ocen bieżących i 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 według skali ustalonej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

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 informacji  o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu, oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

§ 34 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. 
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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 zawierają 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) mają 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 

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). 

11. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:  

1)  stopień celujący  6, 

2)  stopień bardzo dobry  5, 

3)   stopień dobry   4, 

4)   stopień dostateczny  3, 

5)   stopień dopuszczający  2, 

6)   stopień niedostateczny  1. 

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 elektronicznym 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).  
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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. 

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 
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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. 

 

§ 35. Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

zawarte są w przedmiotowych zasadach oceniania. 

 

§ 36. 1.W szkole stosowane są następujące sposoby sprawdzania wiadomości 

i umiejętności: 

1) sprawdziany pisemne (pisemne prace klasowe, dyktanda, testy, kartkówki), 

2) odpowiedzi ustne, 

3) ocena na podstawie obserwacji ucznia w czasie zajęć, 

4) ocena wytworów pracy ucznia, pracy projektowej, prezentacji prac uczniów, 

5) testy sprawnościowe, 

6) konkursy. 

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 mogą 

być przeprowadzone bez uprzedzenia. 

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

dwóch tygodni od daty napisania sprawdzianu, pracy klasowej. 

5. Częstotliwość sprawdzianów pisemnych, ich ilość w semestrze określa nauczyciel 

danego przedmiotu w PZO. 

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

do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

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

i ocenione pisemne prace kontrolne na zasadach określonych przez nauczycieli w PSZO. 

8. 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. 

 

§ 37.1.  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, 
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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. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) 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. 

§ 38. 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

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

zachowania ucznia oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 

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

§ 39. 1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna, z zastrzeżeniem: uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić 

zastrzeżenie do dyrektora szkoły jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

§ 40. 1. W przypadku gdy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  
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2. W skład komisji wchodzą: 

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

– jako przewodniczący komisji, 

2)  wychowawca klasy, 

3)  wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

4)  pedagog szkolny, 

5)  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

6)  przedstawiciel Rady Rodziców. 

3. Ustalona przez Komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

4. Z prac Komisji w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

sporządza się protokół. Powinien on zawierać: 

1) skład komisji,  

2) termin posiedzenia komisji, 

3) wynik głosowania, 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

5) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 41. 1. 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. 

2. 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, 

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, 
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11) spełnia 6 spośród wymienionych w ust. 1 kryteriów. 

 

3. 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 kryteriów. 

4. 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 kryteriów. 

5. 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. 

6. 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, 

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. 
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7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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 kryteria, 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. 

11. 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. 

12. Uczeń wybierając szkołę i podejmując naukę zobowiązuje się do przestrzegania 

zasad oceniania zachowania ucznia obowiązującego w Technikum. 

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

ustala Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady. 

2. Uczeń jest klasyfikowany po każdym semestrze z zajęć edukacyjnych i zachowania 

zgodnie ze skalą, określoną w WZO. 

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 
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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 § 43) roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem § 44. 

8. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. 

9.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady zobowiązani są do wystawienia przewidywanych 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 przewidywanej 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 2 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 

przewidywanej oceny. 

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

stopień na zasadach określonych przez nauczyciela w PZO. 

14. Ustalona przez wychowawcę ocena roczna zachowania może być zmieniona 

w trybie określonym w zasadach oceniania zachowania. 

15. 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. 

16. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu 

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

17. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

18. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki 

zawodu. 

19. 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. 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej 
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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. 

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. 
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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 § 44. 

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. 

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 
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szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.  

§ 44. 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. 

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. 
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10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły, 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). 

§ 45. 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.  

  2. 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.  

3. 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. 

4. W przypadku odrzucenia wniosku ocena klasyfikacyjna wystawiona przez 

nauczyciela jest ostateczna. 

5. 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. 

6. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 5 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).  

7. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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, 
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f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

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

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

W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

9. 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. 

10. 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. 

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

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

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

rodzicami. 

13.Przepisy ust. 1-12 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. 

§ 46. 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 § 

44 ust. 10).  

2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 
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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. 

3. 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. 

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

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

5. Jeżeli uczeń, niepodlegający obowiązkowi nauki, po raz drugi nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej, zostaje skreślony z listy uczniów. 

6. 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. 4). 

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. 

7. 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. 

8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 6, nie kończy szkoły 

i powtarza klasę. 

9. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych 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. 

10.W świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły 

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności: 

1) 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 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (zwłaszcza w formie wolontariatu) lub 

środowiska szkolnego. 

11. Zmiany w WZO mogą być wprowadzone uchwałą Rady. 
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Rozdział 7 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

 § 47. 1. Uczeń ma prawo do: 

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

umysłowej, 

2) opieki wychowawczej, 

3) warunków 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 Technikum 

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, 

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,  

16) indywidualnego toku nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

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

biblioteki  oraz zajęć pozalekcyjnych, 

18) wpływania na życie w Technikum przez działalność w organach Samorządu,   

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. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, 

w szczególności dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu 

Technikum, dbania o dobre imię ucznia tej szkoły na zewnątrz, 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, 

pracowników administracji i innych pracowników Technikum, 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 
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4) dbałości o wspólne mienie Technikum dobro, ład i porządek w Technikum 

5) zachowania ciszy na terenie w czasie Technikum trwania lekcji, 

6) 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). 
7) 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, 

8) postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i regulaminami 

pracowni, 

9) przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz 

rozprowadzania, używania i pozostawania pod wpływem narkotyków lub wszelkich 

środków odurzających na terenie szkoły. 

 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. 

 

§ 48. 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 Technikum 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: 
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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.Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do 

Dyrektora w terminie 7 dni od daty przyznania nagrody za pośrednictwem wychowawcy 

klasy. Zastrzeżenie należy składać w formie pisemnej z załączeniem opinii Rzecznika praw 

ucznia. 

5. Zastrzeżenie powinno być rozpatrzone w terminie 7 dni. 

6. 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. 

 

7.Wychowawca klasy jest zobowiązany do informowania pedagoga szkolnego 

o uczniach niewypełniających obowiązku nauki (nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie 

jednego miesiąca co najmniej 50% godzin). 

Pedagog szkolny kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia niewypełniającego 

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) 

8. Uczeń, który uporczywie nie realizuje obowiązków i nie przestrzega prawa 

szkolnego, decyzją dyrektora może być zawieszony w prawach ucznia z następującym 

skutkami: 
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1) czasowym zakazem reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych, turniejach , 

konkursach itp., 

2) czasowym wycofaniem prawa ucznia do „nieprzygotowania”, 

3) czasowym zakazem udziału ucznia w wycieczkach szkolnych, rajdach, ogniskach itp., 

4) 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 - § 49 ust.2. 

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

elektronicznym i dokumentacji wychowawcy. 

10. Każdorazowo okres trwania kary określa Dyrektor na pisemny wniosek 

nauczyciela wychowawcy ucznia. 

11. O każdej z wymierzonych kar wychowawca powiadamia na piśmie rodziców 

ucznia. 

12. W przypadkach powtarzających się trudności wychowawczych uczeń zostaje 

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

psychologiczno-pedagogicznej. 

13. 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. 

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

przy ustaleniu oceny zachowania. 

15. 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.  

16. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady, po zasięgnięciu opinii 

Samorządu. 
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17. 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.  

18. Sposób usunięcia szkody określa zespół wychowawczy po wnikliwym 

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

powiadamia pisemnie zainteresowane osoby.  

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

kary niezwłocznie powiadamia na piśmie zespół wychowawczy. 

20. W przypadku nieusunięcia szkody, o której mowa w ust.15 pkt. 5  oraz 

w ust.17 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 . 

§ 49. 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. 
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Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinna zawierać 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. 

 

 

Rozdział 8 

Współdziałanie szkoły z rodzicami 

 

§ 50. 1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o: 

1) Szkolnym Programie Wychowawczym oraz Szkolnym Programie Profilaktyki, 

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

i grupie wychowawczej,  

3) Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

o kryteriach oceniania zachowania, 

4) regulaminie i procedurach dotyczących egzaminu maturalnego oraz egzaminu 

zawodowego,  

5) zachowaniu, postępach i przyczynach niepowodzeń w nauce, 

6) możliwości dalszego kształcenia. 
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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 Technikum  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. 

 

 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 

§ 51. 1. Technikum posiada pieczęć urzędową.  

§ 52. 1. Technikum posiada sztandar. 

2. Ceremoniał szkolny obejmuje: 

1) ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

2) ślubowanie absolwentów. 

 § 53. 1. Technikum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2.Technikum gromadzi materiały o znaczeniu archiwalnym. 

3. Technikum prowadzi księgę – losy absolwentów. 
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Zatwierdzono uchwałą  Rady Pedagogicznej z dnia 28 listopada 2019r. i wprowadzono 

do realizacji z dniem 29 listopada 2019r .  

 

Przewodniczący Rady Rodziców     Dyrektor 

 


