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Rozdzia I
Postanowienia ogólne
§1
Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej
„Gryf Pomorski” w Chojnicach zwany dalej - „Szko " Zespó Szkó z siedzib
w Chojnicach przy ul. Ko cierskiej 11, kod 89 - 604.
1. Szko a posiada w asny sztandar.
2. Sztandar przechowywany jest w gablocie znajduj cej si
w gabinecie dyrektora Szko y.
3. Sztandar reprezentuje Szko podczas:
1) uroczysto ci pa stwowych,
2) regionalnych uroczysto ci patriotycznych,
3) uroczysto ci szkolnych,
4) innych wa nych uroczysto ci.
4. Z wyró niaj cych si uczniów Szko y wyznaczany jest trzyosobowy
poczet sztandarowy.
5. Zasady post powania ze sztandarem okre la odr bny regulamin zwany
„Regulaminem post powania ze sztandarem”.
§2
Organem prowadz cym Szko

jest Powiat Chojnicki.
§3

Organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator O wiaty
w Gda sku.
§4
W sk ad Szko y wchodz :
1. Szko y ponadgimnazjalne:
1) Technikum nr 1 w Chojnicach o czteroletnim cyklu kszta cenia
w zawodach:
a) skre lony
b) podstawa programowa obowi zuj ca od 01.09.2012 r.:
- technik mechanik 311504,
kwalifikacje:
M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urz dze
i narz dzi,
M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urz dze ,
- technik mechatronik 311410,
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kwalifikacje:
E.3 – Monta urz dze i systemów mechatronicznych,
E.18 – Eksploatacja urz dze i systemów mechatronicznych,
E.19 – Projektowanie i programowanie urz dze i systemów
mechatronicznych,
- technik elektryk 311303,
kwalifikacje:
E.7 - Monta i konserwacja maszyn i urz dze elektrycznych,
E.8 - Monta i konserwacja instalacji elektrycznych,
E.24 - Eksploatacja maszyn, urz dze i instalacji elektrycznych,
- technik elektronik 311408,
kwalifikacje:
E.6 - Wykonywanie instalacji urz dze elektronicznych,
E.20 - Eksploatacja urz dze elektronicznych,
- technik informatyk 351203,
kwalifikacje:
E.12 - Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz
urz dze peryferyjnych,
E.13 - Projektowanie lokalny sieci komputerowych
i administrowanie sieciami,
E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami,
- technik budownictwa 311204,
kwalifikacje:
B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,
B.30 - Sporz dzanie kosztorysów oraz przygotowanie
dokumentacji przetargowej
uko czenie którego umo liwia uzyskanie dyplomu potwierdzaj cego
kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminów na wszystkie
kwalifikacje przewidziane w planie nauczania, a tak e umo liwia
uzyskanie wiadectwa dojrza ci po zdaniu egzaminu maturalnego.
2) skre lony
3) I Liceum Ogólnokszta ce w Chojnicach o trzyletnim cyklu
nauczania, uko czenie którego umo liwia uzyskanie wiadectwa
dojrza ci po zdaniu egzaminu maturalnego,
4) skre lony
5) skre lony
2. skre lony
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Rozdzia II
Cele i zadania Szko y
§5
Szko a realizuje cele i zadania okre lone w Ustawie
z dnia
7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z pó niejszymi zmianami) oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej
podstawie, uwzgl dniaj c program wychowawczy i program profilaktyki
Szko y, a w szczególno ci:
1. Umo liwia
zdobycie
wiedzy
i
umiej tno ci
niezb dnych
do uzyskania wiadectwa uko czenia lub wiadectwa dojrza ci
danego typu Szko y.
2. Wyposa a
uczniów
w
zasób
wiedzy
ogólnokszta cej
i specjalistycznej.
3. Kszta tuje umiej tno ci i sprawno ci zawarte w podstawie
programowej.
4. Umo liwia absolwentom dokonanie wiadomego wyboru miejsca pracy
lub dalszej nauki w szkole wy szej.
5. Kszta tuje wiedz i kreuje now jako
ycia opart na harmonii
cz owieka z natur .
6. Kszta tuje rodowisko wychowawcze sprzyjaj ce realizowaniu celów
i zasad okre lonych w Ustawie o systemie o wiaty.
7. Wspomaga wychowawcz rol rodziny.
8. Utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania
i opieki.
9. Udziela pomocy uczniom pozostaj cym w trudnej sytuacji materialnej
i yciowej i sprawuje opiek nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb
oraz mo liwo ci Szko y.
10. Dostosowuje kierunki i tre ci kszta cenia do wymogów rynku pracy
w obr bie i zasi gu Szko y.
§6
Szko a zapewnia swoim uczniom:
1. Podtrzymywanie
poczucia
to samo ci
Narodowej,
j zykowej
i regionalnej, a tak e pog bianie i podtrzymywanie idei patriotycznych
krzewionych przez TOW „Gryf Pomorski”.
2. Tolerancj wiatopogl dow i wyznaniow .
3. Pomoc pedagogiczn i psychologiczn - w miar posiadanych
mo liwo ci kadrowych i finansowych.
4. Pomoc
w
stwarzaniu
warunków
uczenia
si
uczniów
niepe nosprawnych i maj cych trudno ci w nauce.
5. Warunki do realizowania indywidualnego toku nauczania przez
uczniów wybitnie zdolnych oraz uko czenia nauki w skróconym
czasie.
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6. Warunki rozwijania zainteresowa w ramach zaj
pozalekcyjnych
i nadobowi zkowych.
7. Mo liwo
zdobywania wysokiej kultury intelektualnej, wiedzy
o cz owieku i cywilizacji oraz spo ecznych i technologicznych
uwarunkowaniach rozwoju narodu i pa stw.
8. Uzyskanie wiedzy o zwi zku kultury polskiej z kultur wiatow .
9. Poznanie ró nych systemów warto ci chrze cija skich i innych
reprezentuj cych je ideologii i doktryn, norm post powania
i zachowa
jako podstaw kszta towania w asnego miejsca
w spo ecze stwie.
10. Umiej tno
wdra ania racjonalnej organizacji pracy w asnej,
opanowania metod oraz technik samodzielnego zdobywania wiedzy
i umiej tno ci zawodowych.
11. Rozwijanie w asnych uzdolnie , zainteresowa , motywacji do nauki
i pracy, a tak e aktywno ci zawodowej.
12. Kszta towanie poszanowania prawa, godno ci w asnej osoby
i drugiego cz owieka oraz osobistej rzetelno ci, odpowiedzialno ci
i yczliwo ci.
13. Wyrobienie przekonania o podmiotowym i spo ecznym charakterze
egzystencji cz owieka, o potrzebie osobistego uczestnictwa w yciu
spo eczno ci
szkolnej,
zak adu
pracy
oraz
pa stwa
ze
szczególnym
uwzgl dnieniem
budowania
patriotycznej
i obywatelskiej postawy wobec swojej ma ej ojczyzny zwi zanej
z ziemi chojnick .
14. Bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
15. Opiek osieroconym, pozbawionym cz ciowo opieki rodzicielskiej
uczniom, a tak e uczniom pozostaj cym w trudnej sytuacji materialnej
i yciowej, w ramach posiadanych rodków.
16. Mo liwo
zdobywania wiedzy ekologicznej oraz kszta towania
ciwych postaw wobec problemów ochrony rodowiska.
17. Rozwijanie zdolno ci my lenia analitycznego i syntetycznego.
18. Rozwijanie skutecznego porozumiewania si w ró nych sytuacjach,
prezentacji w asnego punktu widzenia i uwzgl dniania pogl dów
innych ludzi, przygotowania do publicznych wyst pie .
19. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwi zywania
konfliktów i problemów spo ecznych.
20. Traktowania wiadomo ci przedmiotowych w sposób integralny,
prowadz cy do lepszego rozumienia wiata, ludzi i siebie.
21. Okre lenia miejsca i roli Polski i Polaka w integruj cej si Europie.
22. Rozwijanie to samo ci europejskiej budowanej na gruncie mi ci
do ma ej i du ej ojczyzny.
§7
1. Szko a sprawuje opiek nad uczniami z uwzgl dnieniem przepisów
bezpiecze stwa i higieny.
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2. Za bezpiecze stwo uczniów podczas zaj
obowi zkowych,
nadobowi zkowych
i
pozalekcyjnych
odpowiada
nauczyciel
prowadz cy te zaj cia. Wszystkie zaj cia odbywaj si w obecno ci
nauczyciela.
3. Szko a instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczaj ce przed
dost pem do tre ci, które mog stanowi zagro enie dla prawid owego
rozwoju psychicznego uczniów.
4. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki
budynki szkolne oraz teren wokó budynków obj te
nadzorem kamer CCTV.
§7a
1. Dyrektor Szko y mo e z w asnej inicjatywy lub na wniosek rady
rodziców, rady pedagogicznej lub samorz du uczniowskiego,
za zgod
odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej
oraz przypadku, gdy z inicjatyw
wyst pi dyrektor Szko y
lub wniosku z onego przez inny podmiot ni samorz d uczniowski
tak e po uzyskaniu opinii samorz du uczniowskiego, wprowadzi
obowi zek noszenia przez uczniów na terenie Szko y jednolitego stroju.
§8
1. Statutowe cele i zadania Szko a realizuje wspó dzia aj c z rodzicami
uczniów, jednostkami prowadz cymi zaj cia praktyczne i praktyki
zawodowe, z organami samorz du terytorialnego, z instytucjami
spo ecznymi oraz gospodarczymi rodowiska lokalnego.
2. Statutowe cele i zadania Szko y realizuj :
1) kadra pedagogiczna,
2) pracownicy niepedagogiczni.
§9
1.
Podstawowymi formami dzia alno ci dydaktyczno - wychowawczej
Szko y s :
1) obowi zkowe zaj cia edukacyjne,
2) dodatkowe zaj cia edukacyjne,
3) zaj cia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne organizowane
dla uczniów maj cych trudno ci w nauce oraz inne zaj cia
wspomagaj ce rozwój dzieci i m odzie y z zaburzeniami
rozwojowymi,
4) nadobowi zkowe zaj cia pozalekcyjne,
5) w szko ach prowadz cych kszta cenie zawodowe - praktyczna
nauka zawodu.
2. Zaj cia wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 mog by prowadzone tak e
z udzia em wolontariuszy.
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§9a
1. W Szkole mog dzia , z wyj tkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególno ci organizacje
harcerskie, których celem statutowym jest dzia alno wychowawcza
albo rozszerzanie i wzbogacanie form dzia alno ci dydaktycznej,
wychowawczej i opieku czej Szko y.
2. Podj cie dzia alno ci w Szkole przez stowarzyszenie lub inn
organizacj , o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody
dyrektora Szko y, wyra onej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
dzia alno ci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej
i rady rodziców.
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Rozdzia III
Organy Szko y
§10
Organami Szko y s :
1. Dyrektor Szko y.
2. Rada pedagogiczna Szko y.
3. Rada rodziców.
4. Samorz d uczniowski.
§11
skre lony
§12
1. Szko kieruje dyrektor, który jest przedstawicielem na zewn trz,
prze onym
s bowym
wszystkich
pracowników
oraz
przewodnicz cym rady pedagogicznej.
2. Stanowisko dyrektora Szko y powierza organ prowadz cy Szko .
3. Dyrektor Szko y w szczególno ci:
1) kieruje
bie
dzia alno ci
dydaktyczno-wychowawczoopieku cz Szko y oraz reprezentuje j na zewn trz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiek nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego
rozwoju
psychofizycznego
poprzez
aktywne
dzia ania
prozdrowotne,
4) realizuje uchwa y rady pedagogicznej, podj te w ramach jej
kompetencji stanowi cych i czuwa nad ich zgodno ci z przepisami
prawa,
5) wykonuje zadania zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa
uczniom i nauczycielom w czasie zaj
organizowanych przez
Szko ,
6) dysponuje rodkami okre lonymi w planie finansowym Szko y
zaopiniowanym
przez
rad
pedagogiczn
i
ponosi
odpowiedzialno za ich prawid owe wykorzystanie, a tak e mo e
organizowa administracyjn , finansow i gospodarcz obs ug
Szko y,
7) wykonuje inne zadania wynikaj ce z przepisów szczególnych:
dokonuje oceny pracy nauczycieli, dokonuje oceny pracy
pracowników zatrudnionych na stanowiskach urz dniczych,
dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli, przewodniczy
radzie pedagogicznej, powierza stanowisko wicedyrektora
i odwo uje po zasi gni ciu opinii organu prowadz cego oraz rady
pedagogicznej,
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8) przestrzega postanowie Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar
stosowanych wobec uczniów,
9) rozstrzyga sprawy sporne mi dzy organami,
10) dba o powierzone mienie,
11) dopuszcza do u ytku w danej szkole zaproponowane przez
nauczyciela lub grup nauczycieli programy nauczania ogólnego,
programy nauczania dla zawodu oraz programy nauczania
dla profilu po zasi gni ciu opinii rady pedagogicznej,
o
zawieszeniu
zaj
dydaktycznych
12) podejmuje
decyzj
z zachowaniem warunków okre lonych odr bnymi przepisami,
13) tworzy Rad Szko y pierwszej kadencji,
14) wspó dzia a ze szko ami wy szymi oraz zak adami kszta cenia
nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
15) odpowiada za w ciw
organizacj i przebieg egzaminów
zewn trznych przeprowadzanych w Szkole,
16) stwarza warunki do dzia ania w Szkole: wolontariuszy,
stowarzysze i innych organizacji, w szczególno ci organizacji
harcerskich, których celem
statutowym jest dzia alno
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia alno ci
dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej Szko y,
17) jest obowi zany z urz du wyst powa w obronie nauczycieli gdy
ustalone dla nich uprawnienia zostan naruszane,
18) odpowiada za realizacj zalece
wynikaj cych z orzeczenia
o potrzebie kszta cenia specjalnego ucznia.
4. Dyrektor Szko y mo e, w drodze decyzji, skre li ucznia z listy uczniów
w przypadkach okre lonych w Statucie Szko y. Skre lenie nast puje
na podstawie uchwa y rady pedagogicznej, po zasi gni ciu opinii
samorz du uczniowskiego.
5. Dyrektor jest kierownikiem zak adu pracy dla zatrudnionych w Szkole
nauczycieli i pracowników nieb
cych nauczycielami. Dyrektor
w szczególno ci decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników
Szko y,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz dkowych
nauczycielom i innym pracownikom Szko y,
3) wyst powania z wnioskami, po zasi gni ciu opinii rady
pedagogicznej, w sprawach odznacze , nagród i innych wyró nie
dla nauczycieli oraz pozosta ych pracowników Szko y.
6. Dyrektor Szko y w wykonywaniu swoich zada wspó pracuje z rad
pedagogiczn , rodzicami i samorz dem uczniowskim.
7. skre lony
8. Dyrektor szko y, w porozumieniu z organem prowadz cym Szko
i po zasi gni ciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia,
11
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9.

10.
11.
12.

13.

ustala zawody, w których kszta ci Szko a prowadz ca kszta cenie
zawodowe.
Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej ni dwa razy
w roku szkolnym ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informuje o dzia alno ci Szko y ze szczególnym
uwzgl dnieniem jako ci pracy Szko y.
Dyrektor podaje do publicznej wiadomo ci, do dnia 30 czerwca szkolny
zestaw podr czników, które b
obowi zywa
od pocz tku
nast pnego roku szkolnego.
Dyrektor podejmuje dzia ania organizacyjne umo liwiaj ce obrót
ywanymi podr cznikami.
Dyrektor na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan
nauczania, w którym okre la dla poszczególnych klas i oddzia ów
tygodniowy wymiar godzin obowi zkowych zaj
edukacyjnych,
zaj etyki/religii oraz dodatkowych zaj edukacyjnych.
Dyrektor prowadzi dokumentacj pedagogiczn zgodnie z odr bnymi
przepisami.
§13

1. W Szkole dzia a rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem
Szko y w zakresie realizacji jej statutowych zada dotycz cych
kszta cenia, wychowania i opieki.
2. W sk ad rady pedagogicznej wchodz : dyrektor Szko y i wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach rady pedagogicznej
mog tak e bra udzia , z g osem doradczym, osoby zapraszane przez
jej przewodnicz cego za zgod lub na wniosek rady pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzysze
i innych organizacji,
w szczególno ci organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
dzia alno
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej Szko y.
3. Przewodnicz cym rady pedagogicznej jest dyrektor Szko y.
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej s
organizowane przed
rozpocz ciem roku szkolnego, w ka dym okresie (semestrze)
w zwi zku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,
po zako czeniu rocznych zaj
dydaktyczno-wychowawczych oraz
w miar bie cych potrzeb. Zebrania mog by organizowane
na wniosek organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy
dyrektora, organu prowadz cego Szko albo co najmniej 1/3 cz onków
rady pedagogicznej.
5. Przewodnicz cy prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej
oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej cz onków
o terminie i porz dku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6. Do kompetencji stanowi cych rady pedagogicznej nale y:
1) zatwierdzanie planów pracy Szko y,
12
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7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

2) podejmowanie uchwa w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów,
3) podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych w Szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwa w sprawach skre lenia z listy uczniów,
6) ustalenie
sposobu
wykorzystania
wyników
nadzoru
pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szko przez organ
sprawuj cy nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy
szko y.
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególno ci:
1) organizacj pracy Szko y, w tym zw aszcza tygodniowy rozk ad
zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Szko y,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze , nagród
i innych wyró nie ,
4) propozycje dyrektora Szko y w sprawach przydzia u nauczycielom
sta ych prac i zaj
w ramach wynagrodzenia zasadniczego
oraz dodatkowo p atnych zaj dydaktycznych, wychowawczych
i opieku czych.
Dyrektor Szko y wstrzymuje wykonanie uchwa , o których mowa
w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania
uchwa y dyrektor niezw ocznie zawiadamia organ prowadz cy Szko
oraz organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny. Organ sprawuj cy nadzór
pedagogiczny uchyla uchwa w razie stwierdzenia jej niezgodno ci
z przepisami prawa po zasi gni ciu opinii organu prowadz cego
Szko . Rozstrzygni cie organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny
jest ostateczne.
Rada pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szko y albo jego
zmian.
Rada pedagogiczna mo e wyst pi z wnioskiem o odwo anie
nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska
kierowniczego w Szkole.
Uchwa y rady pedagogicznej s podejmowane zwyk wi kszo ci
osów w obecno ci co najmniej po owy jej cz onków.
Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dzia alno ci. Zebrania rady
pedagogicznej s protoko owane.
Osoby bior ce udzia w zebraniu rady pedagogicznej s obowi zane
do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej,
które mog naruszy dobra osobiste uczniów lub ich rodziców,
a tak e nauczycieli i innych pracowników Szko y.
§14
13
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1. W Szkole dzia a rada rodziców, która reprezentuje ogó rodziców
uczniów.
2. W sk ad rad rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad
oddzia owych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie
rodziców uczniów danego oddzia u.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje
jeden rodzic. Wybory przeprowadza si na pierwszym zebraniu
rodziców w ka dym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia alno ci, w którym
okre la w szczególno ci:
1) wewn trzn struktur i tryb pracy rady,
2) szczegó owy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad
oddzia owych, o których mowa w ust. 2 do rady rodziców Szko y.
§14a
1. Rada rodziców mo e wyst powa do dyrektora i innych organów
Szko y, organu prowadz cego szko oraz organu sprawuj cego nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szko y.
2. Do kompetencji rady rodziców nale y:
1) uchwalanie w porozumieniu z rad pedagogiczn :
a) programu wychowawczego Szko y obejmuj cego wszystkie
tre ci i dzia ania o charakterze wychowawczym skierowane
do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego rodowiska, obejmuj cego
wszystkie tre ci i dzia ania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno ci
kszta cenia lub wychowania Szko y,
3) opiniowanie projektu planu finansowego sk adanego przez
dyrektora Szko y.
3. Je eli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpocz cia roku
szkolnego nie uzyska porozumienia z rad pedagogiczn w sprawie
programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala
dyrektor Szko y w uzgodnieniu z organem sprawuj cym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Szko y obowi zuje
do czasu uchwalenia programu przez rad rodziców w porozumieniu
z rad pedagogiczn .
4. W celu wspierania dzia alno ci statutowej Szko y, rada rodziców mo e
gromadzi fundusze z dobrowolnych sk adek rodziców oraz innych
róde . Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców okre la
regulamin, o którym mowa w §14 ust. 4.
§15
14
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1. W Szkole dzia a samorz d uczniowski zwany dalej samorz dem.
2. Samorz d tworz wszyscy uczniowie Szko y.
3. Zasady wybierania i dzia ania organów samorz du okre la regulamin
uchwalony przez ogó uczniów w g osowaniu równym, tajnym
i powszechnym. Organy samorz du s jedynymi reprezentantami ogó u
uczniów.
4. Regulamin samorz du nie mo e by sprzeczny ze Statutem Szko y.
5. Samorz d mo e przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szko y, w szczególno ci
dotycz cych realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania si z programem nauczania, z jego tre ci ,
celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej motywowanej oceny post pów w nauce
i zachowaniu,
3) prawo do organizacji ycia szkolnego, umo liwiaj ce zachowanie
ciwych proporcji mi dzy wysi kiem szkolnym a mo liwo ci
rozwijania i zaspokajania w asnych zainteresowa ,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania dzia alno ci kulturalnej, o wiatowej,
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w asnymi potrzebami
i mo liwo ciami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pe ni cego funkcj opiekuna samorz du.
§16
1. W Szkole tworzy si dwa stanowiska wicedyrektorów zgodnie
z odr bnymi przepisami.
2. Wicedyrektorzy wykonuj zadania zlecone przez dyrektora w zakresie:
1) kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej poprzez:
a) zabezpieczenie nauczycielom pe nej dokumentacji programowej;
b) nadzorowanie pracy zespo ów nauczycieli;
c) nadzorowanie pracy pedagoga szkolnego i psychologa
szkolnego;
d) nadzorowanie pracy wietlicy szkolnej;
e) nadzór nad zaj ciami pozalekcyjnymi;
f) nadzór nad przygotowaniem uczniów do konkursów
przedmiotowych, sportowych i artystycznych;
g) nadzór nad w ciw realizacj przez nauczycieli podstawy
programowej
oraz
przestrzeganiem
zasad
oceniania
wewn trzkolnego;
h) nadzorowanie i przygotowanie egzaminów maturalnych
i potwierdzaj cych kwalifikacje zawodowe;
i) nadzór nad analiz egzaminów zewn trznych,
2) kierowania i nadzorowania pracy wychowawczej i opieku czej
przez:
15
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a) czuwanie nad w

ciwym przebiegiem uroczysto ci i apeli

w Szkole;
b) kontrol dy urów nauczycieli;
c) organizowanie i kontrolowanie zast pstw za nieobecnych
nauczycieli;
d) nadzorowanie realizacji zada wychowawczych wynikaj cych
z programu wychowawczego i programu profilaktyki Szko y;
e) kontrola i nadzorowanie odpowiedniego planowania wycieczek
szkolnych w tym dokumentacji zwi zanej z tymi dzia aniami,
3) kierowania polityk kadrow poprzez:
a) zg aszanie wniosków w sprawie wyró niania, nagradzania
i karania pracowników Szko y;
b) przygotowanie projektów oceny pracy podleg ych nauczyciel;
c) uk adanie przydzia u czynno ci dla nauczycieli;
d) udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zada
dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych;
e) kszta towanie odpowiedniej atmosfery i dyscypliny pracy
w Szkole;
f) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli,
obserwacji i hospitacji nauczycieli,
3. Wicedyrektor zast puje dyrektora Szko y w przypadku jego
nieobecno ci.
4. Dyrektor Szko y za zgod organu prowadz cego mo e tworzy
dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska
kierownicze.
§17
skre lony
§18
skre lony
§19
l. Organy Szko y maj swobod dzia ania i podejmowania decyzji
w granicach okre lonych przez ustaw o systemie o wiaty, przepisy
szczególne i niniejszy Statut.
2. Zasady wspó dzia ania organów Szko y:
1) zapewnienie ka demu z organów mo liwo ci swobodnego
dzia ania,
2) wspó udzia
w
decydowaniu
zgodnie
z
okre lonymi
kompetencjami,
3) zgodno kompetencji fachowych z kompetencjami decyzyjnymi,
4) ci le sprecyzowane cele podejmowanych zada ,
2. Sposób rozwi zywania sporów mi dzy organami Szko y:
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1) zapewnienie
adu organizacyjnego poprzez egzekwowanie
post powania poszczególnych organów na podstawie zasad
wynikaj cych z regulaminu lub zakresu obowi zków,
2) osi ganie
kompromisu
mi dzy
potrzebami
zarz dzania
i aktualnymi mo liwo ciami ich zaspokajania,
3) sytuacje konfliktowe ,ró nice zda rozwi zywane b
wewn trz
Szko y w drodze dyskusji, interpretacji zakresu kompetencji
i obowi zuj cej wyk adni prawa.
3. Bie ca wymiana informacji pomi dzy organami Szko y:
1) decyzje, informacje s podejmowane i rozchodz si przez
wzajemnie ze sob powi zane kolegia, organy,
2) droga s bowa do przes ania polece , dyrektyw, informacji – tablice
og osze , zeszyt informacji, posiedzenia rady pedagogicznej,
zebrania pracowników administracji i obs ugi, polecenia w formie
ustnej, pisemnej (indywidualne, zespo owe),
3) w miar bie cych potrzeb przewiduje si mo liwo ci wspólnych
spotka zainteresowanych organów Szko y za wiedz dyrektora
i rady pedagogicznej,
4) w szczególnych przypadkach, na wniosek dyrektora Szko y
lub co najmniej dwóch organów Szko y mo e zosta zwo ana
w terminie do dwóch tygodni od chwili z enia wniosku spotkanie
nadzwyczajne wszystkich organów Szko y.

17
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Rozdzia IV
Organizacja kszta cenia i opieki w Szkole
§20
1. Szko y wchodz ce w sk ad „Zespo u Szkó " s
finansowane przez
Powiat Chojnicki.
2. Podstaw prawn funkcjonowania Szko y jest Uchwa a Rady Powiatu
Chojnickiego, do której za cznikiem jest niniejszy Statut.
3. Nauczanie w Szkole jest nieodp atne.
4. Dyrektor Szko y w porozumieniu z rad pedagogiczn , samorz dem
uczniowskim oraz rad rodziców ustala do 31 sierpnia wybrane
dla ka dego oddzia u liceum ogólnokszta cego 2 - 4 przedmioty
uj te w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
§21
1. Rok szkolny w Szkole rozpoczyna si 1 wrze nia i ko czy si 31 sierpnia
roku nast pnego.
2. Terminy rozpoczynania i ko czenia zaj
dydaktycznych, przerw
wi tecznych oraz ferii zimowych i letnich okre laj przepisy
o organizacji roku szkolnego.
3. Szczegó ow organizacj nauczania w roku szkolnym okre la arkusz
organizacyjny Szko y, opracowany przez dyrektora Szko y najpó niej
do 30 kwietnia ka dego roku, na podstawie ramowego planu
nauczania oraz planu finansowego Szko y:
1) arkusz organizacyjny Szko y zatwierdza organ prowadz cy Szko
do dnia 30 maja danego roku,
2) w arkuszu organizacyjnym Szko y dyrektor zamieszcza:
a) liczb pracowników pedagogicznych;
b) liczb stanowisk kierowniczych;
c) liczb oddzia ów;
d) liczb godzin zaj
edukacyjnych prowadzonych przez
poszczególnych nauczycieli;
e) liczb godzin przedmiotów nadobowi zkowych finansowanych
przez organ za ycielski;
f) czas trwania praktyk zawodowych.
4. Rok dydaktyczny dzieli si na dwa semestry zako czone ocen
i klasyfikacj uczniów. Semestr I w klasach promocyjnych ko czy si
w ostatni pi tek przed rozpocz ciem ferii zimowych lub ostatni pi tek
stycznia, je eli ferie zimowe rozpoczynaj si w lutym, a w klasach
maturalnych semestr I ko czy si w ostatni pi tek przed zimow
przerw wi teczn .
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§22
1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkole
okre la rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegó owych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy
w szko ach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843, z pó niejszymi
zmianami) oraz ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy
o systemie o wiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.
357).
2. Szczegó owe
zasady
oceniania
wewn trzszkolnego
zawarte
w rozdziale IX Statutu.
§23

1.
2.
3.
4.

Podstawow jednostk organizacyjn w Szkole jest oddzia .
Liczba uczniów i s uchaczy w oddziale wynosi rednio 26 - 36.
skre lony
Liczba uczniów – uczestników kó zainteresowa oraz innych zaj
nadobowi zkowych finansowanych przez szko nie mo e by ni sza
ni 12.
5. Liczb uczniów w oddzia ach klas pierwszych okre la orzeczenie
organizacyjne na dany rok szkolny.
§24
1. Podstawow form pracy Szko y s zaj cia edukacyjne prowadzone
w systemie lekcyjnym.
2. Nauczanie j zyków obcych mo e by organizowane w zespo ach
mi dzyoddzia owych, z uwzgl dnieniem umiej tno ci j zykowych
ucznia.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4. W celu zapewnienia w ciwych warunków nauki i bezpiecze stwa
nast puj ce
obowi zkowe
zaj cia
edukacyjne
prowadzone
w grupach:
1)
zyki obce w oddzia ach licz cych powy ej 24 uczniów,
2) technologia informacyjna i przedmioty pokrewne w oddzia ach
licz cych powy ej 24 uczniów,
3) wychowanie fizyczne w oddzia ach licz cych powy ej 26 uczniów,
oddzielnie dla dziewcz t i ch opców. Mo liwe jest tworzenie grup
mi dzyoddzia owych,
4) przedmioty zawodowe takie jak pracownie i zaj cia specjalizuj ce
prowadzone s z podzia em na grupy licz ce nie wi cej ni
15 uczniów o ile przepisy szczegó owe nie stanowi inaczej,
5) skre lony
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6) praktyki zawodowe dzieli si na grupy zgodnie z wymaganiami
BHP obowi zuj cymi w zak adach pracy, w których m odzie
praktyki realizuje.
§25
1. Dyrektor Szko y powierza ka dy oddzia szczególnej opiece
wychowawczej jednemu z nauczycieli ucz cych w tym oddziale,
zwanemu dalej „wychowawc ".
2. Dla zapewnienia ci
ci pracy wychowawczej i jej skuteczno ci
wychowawca prowadzi oddzia
przez ca y cykl nauczania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek uczniów
lub rodziców dyrektor Szko y mo e dokona zmiany wychowawcy.
3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 musi by rozpatrzony
z uwzgl dnieniem racji obu stron. W sytuacjach szczególnych dyrektor
zasi ga opinii rady pedagogicznej.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej
nad uczniami, a w szczególno ci:
1) tworzenie warunków wspomagaj cych rozwój ucznia, proces
jego uczenia si oraz przygotowanie ucznia do ycia w rodzinie
i spo ecze stwie,
2) inspirowanie i wspomaganie dzia
zespo owych uczniów.
5. Wychowawca w celu realizacji zada , o których mowa w pkt. 4:
1) otacza indywidualn opiek ka dego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami
(prawnymi opiekunami) ró ne formy
ycia zespo owego,
integruj ce zespó i rozwijaj ce jednostki, ustala tre ci i formy
zaj
tematycznych na godzinach z wychowawc wynikaj ce
z programu wychowawczego Szko y,
3) wspó pracuje z nauczycielami ucz cymi w jego klasie
uwzgl dniaj c z nimi i koordynuj c ich dzia ania wychowawcze
wobec ogó u uczniów,
4) utrzymuje sta y kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami)
uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opieku czo wychowawczych ich dzieci, zapoznania z wymaganiami
edukacyjnymi, post pami dziecka w nauce i zachowaniu w Szkole
i poza Szko ,
5) wspó pracuje z pedagogiem szkolnym.
6. Wychowawca prowadzi konieczn dokumentacj pracy dydaktyczno
- wychowawczej: dziennik, arkusze ocen, wiadectwa szkolne.
§26
1.

Organizacj
sta ych, obowi zkowych i nadobowi zkowych zaj
dydaktycznych i wychowawczych okre la tygodniowy rozk ad zaj
20
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2.

3.

4.
5.
6.

ustalony przez dyrektora Szko y na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego, z uwzgl dnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy
ucznia.
Zaj cia lekcyjne odbywaj si na terenie Szko y w salach lekcyjnych,
pracowniach zawodowych, pracowniach informatycznych, boisku
sportowym, sali sportowej oraz poza Szko
w pracowniach
specjalistycznych.
Zaj cia praktyczne, praktyczna nauka zawodu oraz cz
zaj
specjalizuj cych odbywaj si w Centrum Kszta cenia Zawodowego
i Ustawicznego w Chojnicach na podstawie odpowiedniego
porozumienia.
Zaj cia edukacyjne w ramach kszta cenia zawodowego w formie praktyk
zawodowych odbywaj si na podstawie umowy zawartej mi dzy
Szko a w ciw jednostk organizacyjn .
Niektóre zaj cia szkolne mog odbywa si poza terenem Szko y w formie
wycieczek itp.
Dyrektor Szko y powierza opiek nad salami lekcyjnymi, pomieszczeniami
i gabinetami przedmiotowymi nauczycielom na podstawie wewn trznego
zarz dzania.
§26a

1. Dyrektor Szko y ma obowi zek powiadomi wójta gminy (burmistrza),
na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie uko czy
18 lat, o przyj ciu go do Szko y, w terminie 14 dni od dnia przyj cia
absolwenta, oraz informowa tego wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) o zmianach w spe nianiu obowi zku nauki przez absolwenta
gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.
2. Przez niespe nianie obowi zku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 Ustawy
z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty, obowi zku szkolnego
lub obowi zku nauki nale y rozumie
nieusprawiedliwion
nieobecno
w okresie jednego miesi ca, na co najmniej 50%
obowi zkowych zaj edukacyjnych.
§27
1. Szko a realizuje zadania opieku cze w stosunku do uczniów
z uwzgl dnieniem obowi zuj cych w szko ach przepisów bhp,
a w szczególno ci:
1) sprawuje opiek nad uczniami przebywaj cymi w Szkole podczas
zaj obowi zkowych, nadobowi zkowych i pozalekcyjnych,
2) sprawuje opiek nad uczniami podczas zaj poza terenem Szko y,
na wycieczkach i biwakach terenowych,
3) otacza szczególn opiek dydaktyczn i wychowawcz uczniów
ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przewlekle
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chorych
uwzgl dniaj c
opini
lub
orzeczenie
poradni
psychologiczno - pedagogicznej a tak e opini specjalistycznej
placówki s by zdrowia.
2. Zadania opieku cze Szko y wykonywane s na nast puj cych
zasadach:
1) za bezpiecze stwo uczniów podczas zaj
obowi zkowych,
nadobowi zkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel
prowadz cy te zaj cia,
2) za bezpiecze stwo uczniów w czasie przerw mi dzylekcyjnych
odpowiadaj nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dy urów
wychowawczych,
3) obowi zkiem dy urnego jest zapewnienie bezpiecze stwa uczniom
na terenie obj tym dy urem,
4) nauczyciele pe ni cy dy ur odpowiadaj
za bezpiecze stwo
uczniów na korytarzach, w sanitariatach oraz na klatkach
schodowych,
5) dy ur na kondygnacjach rozpoczyna si równo z dzwonkiem
rozpoczynaj cym przerw i ko czy si równo z dzwonkiem
ko cz cym przerw ,
6) dy ur przy wej ciu do Szko y rozpoczyna si 5 minut przed
dzwonkiem rozpoczynaj cym przerw
i ko czy si
równo
z dzwonkiem ko cz cym przerw ,
7) za bezpiecze stwo uczniów po dzwonku ko cz cym przerw
odpowiada nauczyciel rozpoczynaj cy dan lekcj ,
8) za bezpiecze stwo uczniów w szatni przy sali sportowej odpowiada
nauczyciel rozpoczynaj cy lub ko cz cy lekcj w danej klasie,
9) za bezpiecze stwo uczniów podczas zaj odbywaj cych si poza
terenem Szko y odpowiadaj :
a) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy;
b) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej
udaj cej si poza teren Szko y, lecz w obr bie miejscowo ci,
bez korzystania z publicznych rodków lokomocji, co najmniej
jeden opiekun na 30 uczniów;
c) na wycieczce udaj cej si poza teren Szko y z korzystaniem
z publicznych rodków lokomocji w obr bie tej samej
miejscowo ci, jeden opiekun na 15 uczniów;
d) na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun
na 10 uczniów, a kierownik wycieczki musi posiada
odpowiednie uprawnienia, przy czym ubezpieczenie m odzie y
i opiekunów uczestnicz cych w wycieczkach szkolnych
jest obowi zkowe.
3. Wychowawcy klas pierwszych maj obowi zek w pierwszych dniach
wrze nia przeprowadzi zaj cia maj ce na celu zaznajomienie uczniów
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z pomieszczeniami Szko y, zasadami bezpiecze stwa na ich terenie,
przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umys owej.
4. Opiek nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków
rodzinnych lub losowych organizuje pedagog w porozumieniu
z wychowawcami klas i psychologiem szkolnym.
5. Sta lub dora
pomoc dla uczniów pochodz cych z rodzin o trudnej
sytuacji materialnej organizuje pedagog.
§27a
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczn w szkole organizuje dyrektor
szko y zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa o wiatowego.
2. W szkole udzielana jest zindywidualizowana pomoc psychologicznopedagogiczna, której celem jest:
1) Rozpoznawanie mo liwo ci psychofizycznych.
2) Rozpoznawanie
i
zaspokajanie
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych
i
edukacyjnych
uczniów,
wynikaj cych
w szczególno ci z:
a) szczególnych uzdolnie ,
b) niepe nosprawno ci,
c) choroby przewlek ej,
d) niedostosowania spo ecznego,
e) zagro enia niedostosowaniem spo ecznym,
f) specyficznych trudno ci w uczeniu si ,
g) zaburze komunikacji j zykowej,
h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
i) niepowodze edukacyjnych,
j) zaniedba rodowiskowych zwi zanych z sytuacj bytow ucznia
i jego rodziny, sposobem sp dzania czasu wolnego, kontaktami
rodowiskowymi,
k) trudno ci adaptacyjnych zwi zanych z ró nicami kulturowymi
lub ze zmian
rodowiska edukacyjnego, w tym zwi zanych
z wcze niejszym kszta ceniem za granic ,
l) innych potrzeb dziecka.
3. Dla ucznia posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego
opracowuje si indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zwany
dalej „programem”, który okre la:
1) Zakres i sposób dostosowania
wymaga
edukacyjnych
wynikaj cych z programu nauczania do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci psychofizycznych
ucznia
2) Zintegrowane dzia ania nauczycieli i specjalistów prowadz cych
zaj cia z uczniem, w tym w przypadku:
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a) ucznia
niepe nosprawnego – dzia ania
o charakterze
rewalidacyjnym,
b) ucznia niedostosowanego spo ecznie – dzia ania o charakterze
resocjalizacyjnym,
c) ucznia zagro onego niedostosowaniem spo ecznym – dzia ania
o charakterze socjoterapeutycznym;
3) Formy i okres udzielania uczniowi pomocy oraz wymiar godzin
4) Dzia ania wspieraj ce rodziców ucznia (prawnych opiekunów)
5) Zaj cia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz
inne zaj cia, odpowiednie ze wzgl du na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz mo liwo ci psychofizyczne ucznia
4. Program opracowuje zespó , który tworz nauczyciele i specjali ci
prowadz cy zaj cia z uczniem, zwany dalej „zespo em”.
5. Zespó opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia.
6. Program opracowuje si na okres, na jaki zosta o wydane orzeczenie
o potrzebie kszta cenia specjalnego.
7. Prac zespo u koordynuje wychowawca klasy, do której ucz szcza ucze .
8. Zespó , nie rzadziej ni raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzgl dniaj c
ocen efektywno ci pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
uczniowi.
§28
1. Koordynatorem procesu opieku czego i wychowawczego w Szkole
jest pedagog szkolny.
2. Do zada pedagoga szkolnego nale y w szczególno ci:
1) diagnozowanie rodowiska ucznia,
2) rozpoznawanie potencjalnych mo liwo ci oraz indywidualnych
potrzeb ucznia i umo liwianiu ich zaspokojenia,
3) rozpoznawanie przyczyn trudno ci w nauce i niepowodze
szkolnych,
4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
5) organizowanie
ró nych
form
pomocy
psychologicznopedagogicznej,
6) podejmowanie dzia
wychowawczych i profilaktycznych
wynikaj cych z programu wychowawczego Szko y i programu
przepisach,
profilaktyki, o których mowa w odr bnych
oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w ród
uczniów, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów),
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8) wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu
wyboru kierunku dalszego kszta cenia, zawodu i planowaniu
kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
9) wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewn trzszkolnego
systemu doradztwa oraz zaj zwi zanych z wyborem kierunku
kszta cenia i zawodu,
10) wspieranie nauczycieli i rodziców w dzia aniach wyrównuj cych
szanse edukacyjne ucznia,
11) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymaga
edukacyjnych wynikaj cych z realizowanych przez nich programów
nauczania
do indywidualnych
potrzeb
psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudno ci w uczeniu si ,
uniemo liwiaj ce sprostanie tym wymaganiom,
12) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwi zywaniu problemów
wychowawczych,
13) umo liwianie rozwijania umiej tno ci wychowawczych rodziców
(prawnych opiekunów) i nauczycieli,
14) podejmowanie
dzia
mediacyjnych
i
interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych.
§29
1. Dzia ania pedagoga szkolnego wspomagane s przez psychologa
szkolnego.
2. Do zada i obowi zków psychologa szkolnego nale y w szczególno ci:
1) w zakresie zada ogólno wychowawczych:
a) dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej
w
Szkole
popartej
przeprowadzanymi
badaniami
z wykorzystaniem dost pnych narz dzi;
b) udzielanie rodzicom porad u atwiaj cych rozwi zywanie przez
nich trudno ci wychowawczych;
c) udzielanie
nauczycielom
i
wychowawcom
pomocy
w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu;
d) rozpoznawanie przyczyn trudno ci w nauce i niepowodze
szkolnych;
profilaktyczno-wychowawczych
e) podejmowanie
dzia
wynikaj cych z programu wychowawczego Szko y w stosunku
do uczniów z udzia em rodziców i nauczycieli;
f) ustalanie na wniosek pedagoga szkolnego zaburze i deficytów
rozwojowych uczniów oraz wskazywanie mo liwo ci ich
przezwyci ania;
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g) organizowanie i prowadzenie ró nych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
dla
uczniów,
rodziców
i nauczycieli;
h) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania
rozwoju ucznia, okre lenia odpowiednich form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w tym dzia
profilaktycznych,
mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
i nauczycieli,
2) w zakresie profilaktyki wychowawczej:
a) opracowanie wniosków dotycz cych uczniów wymagaj cych
szczególnej opieki i pomocy psychologicznej;
b) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy
z uczniami sprawiaj cymi trudno ci wychowawcze,
3) w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:
a) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napi
psychicznych nawarstwiaj cych si
na tle niepowodze
szkolnych;
b) prowadzenie bada i dzia
diagnostycznych dotycz cych
uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych mo liwo ci oraz
wspieranie mocnych stron ucznia;
c) prowadzenie
zaj
psychoedukacyjnych
dla
uczniów
z trudno ciami wychowawczymi lub innych zaj grupowych
dotycz cych pozytywnych wzmocnie ;
d) udzielanie porad uczniom w rozwi zywaniu trudno ci
powstaj cych na tle konfliktów rodzinnych;
e) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadaj cym trudno ci
w kontaktach z rówie nikami i w danym rodowisku;
f) przeciwdzia anie
skrajnym
formom
niedostosowania
spo ecznego m odzie y;
g) przeprowadzanie indywidualnej terapii psychologicznej.
§30
1. Szko a dla uczniów prowadzi wietlic szkoln , która zapewnia opiek
wychowawcz wszystkim uczniom Szko y, a przede wszystkim
doje
aj cym na zaj cia.
2. Szczegó owe zasady funkcjonowania wietlicy okre la regulamin
wietlicy szkolnej.
3. Zadania i obowi zki nauczyciela wychowawcy wietlicy obejmuj
w szczególno ci:
1) kierowanie i organizowanie pracy opieku czo - wychowawczej
w wietlicy oraz odpowiedzialno za jej wyniki:
a) opracowanie planu pracy wietlicy;
b) opracowanie kalendarza imprez i uroczysto ci szkolnych;
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c) opracowanie kalendarza wycieczek szkolnych,
2) czuwanie nad prawid owym rozwojem ycia kulturalnego w Szkole,
w szczególno ci:
a) wspó dzia anie z wychowawcami i opiekunami w organizowaniu
imprez kulturalno - rozrywkowych;
b) organizacja sta ych imprez o charakterze kulturalnym;
c) zapewnienie oprawy plastycznej imprez szkolnych;
d) zapewnienie obs ugi fotoreporterskiej imprez szkolnych;
e) organizacja wyj do kina, teatru i innych imprez pozaszkolnych;
f) wspó dzia anie z organizacjami i nauczycielami w przygotowaniu
akademii i innych uroczysto ci szkolnych,
3) czuwanie nad prawid ow estetyk i tre ci gablot szkolnych,
4) dbanie o estetyk wietlicy szkolnej,
5) zapewnienie m odzie y doje
aj cej optymalnych warunków
do sp dzenia wolnego czasu przed i po lekcjach,
6) dbanie o wysokie walory artystyczne i wychowawcze wszystkich
imprez szkolnych o charakterze kulturalno - rozrywkowym,
7) prowadzenie obowi zuj cej dokumentacji pracy,
8) prowadzenie zaj wychowawczych z m odzie ,
9) reprezentowanie wietlicy na zewn trz,
10) sporz dzanie sprawozda
dotycz cych dzia alno ci
wietlicy
szkolnej,
11) dbanie o harmonijne wspó dzia anie i przyjazn
atmosfer
w wietlicy szkolnej,
12) dbanie o ad, porz dek i aktualne tre ci dekoracyjne wietlicy,
13) za atwianie innych spraw zleconych przez dyrektora Szko y.
§31
1. W szkole funkcjonuje biblioteka wraz z czytelni .
2. Biblioteka dysponuje zbiorami na które sk adaj si : ksi gozbiór
obejmuj cy lektury szkolne i literatur popularno – naukow oraz
zbiory specjalne.
3. Biblioteka s y realizacji potrzeb uczniów wynikaj cych z za
dydaktycznych, wychowawczych i indywidualnych zainteresowa
czytelników.
4. Organizacja biblioteki i czytelni zosta a okre lona w regulaminie
biblioteki
5. Zadania i obowi zki nauczyciela bibliotekarza obejmuj w szczególno ci:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udost pnianie zbiorów;
b) udzielanie
informacji
bibliotecznych,
katalogowych,
bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;
c) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie;
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d) prowadzenie ró nych form informacji o ksi kach;
e) prowadzenie ró nych form upowszechniania czytelnictwa;
f) przygotowanie uczniów do samokszta cenia i korzystania

z ró nych róde informacji, m. in. poprzez wspó uczestnictwo
w realizacji szkolnego programu edukacji czytelniczej
i medialnej;
g) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zada
dydaktyczno - wychowawczych, zwi zanych z ksi
i innymi
ród ami informacji,
2) w zakresie pracy organizacyjno - technicznej:
a) gromadzenie i ewidencja zbiorów;
b) konserwacj i selekcj zbiorów;
c) opracowanie biblioteczne zbiorów;
d) organizacj i prowadzenie warsztatu informacyjnego;
e) organizacj udost pniania zbiorów;
f) prace zwi zane z planowaniem i sprawozdawczo ci ;
g) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
h) organizowanie kiermaszu podr czników,
3) inne obowi zki i uprawnienia:
a) odpowiedzialno za stan i wykorzystanie zbiorów;
b) uzgadnianie stanu maj tkowego z ksi gowo ci ;
c) wspó praca z rodzicami;
d) wspó praca z innymi bibliotekami;
e) uzyskiwanie i upowszechnianie materia ów informacyjnych
i reklamowych oraz zach canie uczniów do udzia u
w imprezach czytelniczych.
§32
1. Do realizacji statutowych zada organizacyjnych, dydaktycznych,
wychowawczych i opieku czych Szko a zapewnia odpowiednie
pomieszczenia zgodnie z art. 67 ust. l - ustawy o systemie o wiaty,
a ponadto:
1) gabinet pedagoga szkolnego,
2) gabinet psychologa szkolnego,
3) szatni .
2. Dla samorz du uczniowskiego i innych organizacji uczniowskich
dzia aj cych w Szkole zapewnia si pomieszczenia w miar mo liwo ci.
§32a
1. Nauczanie i wychowanie respektuje chrze cija ski system warto ci,
za podstawy przyjmuj c uniwersalne zasady etyki.
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§33
1. Szko a wydaje uczniom roczne wiadectwa szkolne promocyjne,
a absolwentom wiadectwa uko czenia.
2. skre lony
3. wiadectwo uko czenia szkó wchodz cych w sk ad Zespo u Szkó
Ponadgimnazjalnych Nr 1 stanowi podstaw do ubiegania si przyj cie
do szkó organizowanych na podbudowie szko y ponadgimnazjalnej.
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Rozdzia V
Nauczyciele i inni pracownicy Szko y
§34
1. W szkole zatrudnia si nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pozosta ych pracowników
wymienionych w ust. l okre laj odr bne przepisy.
§35
1. Nauczyciel obowi zany jest rzetelnie realizowa zadania zwi zane
z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami
Szko y: dydaktyczn , wychowawcz i opieku cz ; wspiera ka dego
ucznia w jego rozwoju oraz d
do pe ni w asnego rozwoju
osobowego. Nauczyciel obowi zany jest kszta ci i wychowywa
uczniów w umi owaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolno ci sumienia i szacunku
dla ka dego cz owieka; dba o kszta towanie u uczniów postaw
moralnych i obywatelskich zgodnie z ide demokracji, pokoju
i przyja ni mi dzy lud mi ró nych narodów, ras i wiatopogl dów.
2. Do szczególnych zada nauczyciela zwi zanych z prac dydaktyczno
- wychowawcz nale y:
1) prawid owe organizowanie procesu dydaktycznego,
2) obowi zek zapoznania si z ró nymi programami nauczania danego
przedmiotu lub opracowanie w asnego programu nauczania oraz
wnioskowania do dyrektora o dopuszczenie wybranego programu
do u ytku szkolnego,
3) wybór podr cznika spo ród podr czników dopuszczonych
do u ytku szkolnego w Szkole,
4) obowi zek nieustannego samokszta cenia si i aktualizacji wiedzy
metodycznej i merytorycznej,
5) obowi zek przygotowania si do ka dej lekcji, przemy lenia jej pod
tem doboru metod, zasad i pomocy naukowych w celu
podniesienia wyników nauczania i uatrakcyjniania zaj lekcyjnych,
6) planowanie procesu dydaktycznego,
7) udzia w konferencjach, zjazdach i naradach organizowanych przez
Szko oraz inne jednostki,
8) zapoznawanie si z aktualnym stanem prawnym w o wiacie,
9) dbanie o poprawno j zykow , w asn i uczniów,
10) udzielanie pomocy uczniom w przezwyci aniu trudno ci w nauce,
11) traktowanie ucznia jako podmiotu w procesie wychowania,
12) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów,
13) anga owanie si
w ró ne formy zaj
pozalekcyjnych
i nadobowi zkowych,
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14) wdra anie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli,
samooceny i pracy zespo owej,
15) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia,
16) wiadamianie uczniom stopnia opanowania wiadomo ci
i umiej tno ci przewidzianych programem nauczania oraz
ewentualnych braków w tym zakresie, bezstronna, obiektywna
i sprawiedliwa ocena ucznia,
17) obni enie wymaga z nauczanego przedmiotu na wniosek poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
18) prawid owe prowadzenia dokumentacji szkolnej, w tym:
a) systematyczne wpisywanie tematów lekcji;
b) kontrolowanie obecno ci uczniów na lekcji;
c) rytmiczne wpisywanie ocen cz stkowych;
d) wpisywanie ocen ródrocznych i rocznych w ustalonych
terminach;
e) sporz dzanie informacji dotycz cych dzia
w zakresie
powierzonych przez dyrektora dodatkowych obowi zków,
19) dbanie o pomoce dydaktyczne, sprz t i mienie szkolne poprzez:
a) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzonych zaj pod
wzgl dem bezpiecze stwa i higieny pracy;
b) usuwanie drobnych usterek, wzgl dnie zg aszanie wo nemu
Szko y o ich wyst powaniu;
c) egzekwowanie, przestrzegania regulaminów pracowni przez
uczniów;
d)
ywanie tylko sprawnego sprz tu i pomocy dydaktycznych,
20) wspó praca z rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez udzia
w zebraniach, konsultacjach oraz udzielanie im rad i wskazówek
pedagogicznych.
3. Do szczególnych zada nauczyciela zwi zanych z bezpiecze stwem
powierzonych jego opiece uczniów nale y:
1) uczestniczenie w szkoleniach z zakresu bhp organizowanych przez
Szko ,
2) zapoznanie uczniów ze Statutem Szko y i odnotowanie tego faktu
w dzienniku lekcyjnym,
3) wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania si na terenie
Szko y i poza ni ,
4) poznanie osobowo ci ucznia, warunków ycia i stanu zdrowia
oraz wspó praca w tym zakresie z rodzicami (prawnymi
opiekunami), piel gniark , pedagogiem oraz psychologiem,
5) punktualne rozpoczynanie i ko czenie zaj ,
6) aktywne pe nienie dy urów przed lekcjami i podczas przerw
ródlekcyjnych,
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7) reagowanie na naruszenie porz dku prawnego, ustalenie przyczyn
rodków zaradczych
takiego zachowania oraz stosowanie
w stosunku do uczniów na terenie Szko y jak i poza ni ,
8) niedopuszczanie do samowolnego opuszczania terenu Szko y przez
uczniów. Ucze przebywaj cy w Szkole zgodnie z planem zaj
mo e by zwolniony z lekcji tylko na pisemn pro
rodziców.
Je li szko a nie ma mo liwo ci zorganizowania zast pstwa
za nieobecnego nauczyciela, dopuszcza si mo liwo zwolnienia
uczniów z jednodniowym uprzedzeniem poprzez informacj
na tablicy og osze .
4. Inne obowi zki nauczyciela:
1) uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej i realizowanie jej
uchwa ,
2) ponoszenie
odpowiedzialno ci
finansowej
za
zniszczenie
powierzonego jego opiece sprz tu wynikaj ce z niedbalstwa, braku
zabezpieczenia lub nadzoru,
3) udzia w badaniach okresowych i innych badaniach lekarskich
na podstawie skierowania dyrektora Szko y.
5. Nauczyciel ma obowi zek wykonywa inne prace zlecone przez
dyrektora, dotycz ce bezpo rednio dzia alno ci dydaktycznoopieku czo - wychowawczej Szko y.
6. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru programów nauczania,
podr czników, doboru metod, form organizacyjnych i rodków
dydaktycznych,
2) decydowania o ródrocznej i rocznej ocenie ucznia,
3) zgodnego z higien pracy tygodniowego rozk adu zaj i dy urów,
4) poszanowania w asnej godno ci osobistej, wolno ci religijnej,
etnicznej i wiatopogl dowej,
5) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zada
dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych,
6) wynagrodzenia za wykonywan prac okre lonego w ustawie
– Karta Nauczyciela,
7) ustalenia innego ni pi ciodniowy tygodnia pracy w przypadku
dokszta cania si , wykonywania wa nych spo ecznie zada
lub w przypadku je eli wynika to z organizacji pracy Szko y,
je eli nie zak óca to organizacji pracy Szko y,
prac . Okres pracy
8) nagród jubileuszowych za wieloletni
kwalifikuj cej si do nagrody jubileuszowej oraz wysoko nagród
przys uguj cych z tego tytu u okre lone s w ustawie – Karta
Nauczyciela,
9) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysoko ci
okre lonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
dla pracowników jednostek sfery bud etowej,
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7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

10) nagród za osi gni cia dydaktyczno – wychowawcze,
11) odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne
zas ugi dla o wiaty i wychowania,
12) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony Szko y i w ciwych placówek oraz instytucji o wiatowych
oraz naukowych poprzez:
a) udzia w konferencjach metodycznych po wi conych pracy
nauczyciela odpowiednich zaj edukacyjnych i form realizacji
procesu edukacyjnego we wspó czesnej szkole;
b) udzia w prelekcjach naukowych zwi zanych z prowadzonymi
zaj ciami edukacyjnymi;
do
opracowa
metodycznych
i
naukowych
c) dost p
po wi conych prowadzonym zaj ciom edukacyjnym;
d) udzia w ró nych formach doskonalenia zawodowego,
13) oceny swojej pracy,
14) zdobywania stopni awansu zawodowego,
15) opieki ze strony opiekuna sta u,
16) wiadczenia urlopowego w wysoko ci odpisu podstawowego,
o którym mowa w przepisach o zak adowym funduszu wiadcze
socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym;
Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych.
Nauczyciele prowadz cy zaj cia edukacyjne w danym oddziale tworz
Zespó , którego zadaniem w szczególno ci jest:
1) ustalenie dla danego oddzia u zestawu programów nauczania
z zakresu kszta cenia ogólnego oraz programów nauczania
w okre lonym zawodzie w szko ach prowadz cych kszta cenie
zawodowe,
2) korelacja kszta cenia ogólnego i zawodowego,
3) ustalenie programów nauczania w okre lonym profilu.
Nauczyciele przedmiotów ogólnokszta cych Szko y tworz Zespo y
Przedmiotowe.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych tworz Zespo y Przedmiotowe
dla ka dego zawodu.
Nauczyciele wychowawcy, przedstawiciele rady rodziców, samorz du
szkolnego Szko y tworz Zespó Wychowawczy Szko y.
Prac Zespo u kieruje wicedyrektor.
Zespo y realizuj swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy.
Nauczyciel podlega odpowiedzialno ci dyscyplinarnej za uchybienia
godno ci zawodu lub uchybienia przeciwko porz dkowi pracy.
Za uchybienia przeciwko porz dkowi pracy, w rozumieniu art.
zawartych w Kodeksie Pracy, wymierza si nauczycielowi kary
porz dkowe zgodne z Kodeksem Pracy.
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16. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady
powo ywania i funkcjonowania okre lone s w ustawie – Karta
Nauczyciela.
§36
1. W Szkole tworzy si stanowisko urz dnicze kierownicze g ównego
ksi gowego.
2. W Szkole tworzy si nast puj ce stanowiska urz dnicze:
1) skre lony
2) starszego referenta,
3) skre lony
3. W Szkole tworzy si stanowisko pomocnicze sekretarza Szko y.
4. W Szkole tworzy si nast puj ce stanowiska obs ugi:
1) wo ny,
2) robotnik gospodarczy,
3) sprz taczka.
5. Do obowi zków g ównego ksi gowego nale y w szczególno ci:
1) prowadzenie
rachunkowo ci
Szko y
zgodnie
z
ustaw
o rachunkowo ci, ustaw o finansach publicznych oraz innymi
ciwymi przepisami,
2) prowadzenie
gospodarki
finansowej
Szko y
zgodnie
z obowi zuj cymi zasadami,
3) kontrola kompletno ci i rzetelno ci dokumentów dotycz cych
operacji gospodarczych i finansowych,
4) opracowywanie, we wspó pracy z dyrektorem, planów dochodów
i wydatków, sprawozda z wykonania bud etów, sporz dzanie
sprawozda
z wykonania planów finansowych oraz analiz
okresowych z wykorzystania rodków i prognozowanych zmian
w roku bud etowym,
5) opracowanie projektów przepisów wewn trznych wydawanych
przez dyrektora Szko y, dotycz cych prowadzenia rachunkowo ci,
zak adowego planu kont dla Szko y, zasad przeprowadzania
i rozliczania inwentaryzacji.
6) sporz dzanie
polecenia
przelewu oraz
innych
dowodów
ksi gowych (wystawianie rachunków, not ksi gowych itp.),
7)
sporz dzanie list p ac oraz wszelkiej dokumentacji zwi zanej
z p acami (obliczanie zasi ków: chorobowych, macierzy skich,
wychowawczych itp., obliczanie wysoko ci nagród jubileuszowych,
odszkodowa ,
ekwiwalentu
za
niewykorzystany
urlop
wypoczynkowy, rocznych oblicze podatku PIT),
8) sporz dzanie dokumentacji emerytalno – rentowej pracowników
w zakresie p ac, wykazów okresów niesk adkowych,
9) bie ca ewidencja przychodu i rozchodu inwentarza szkolnego.
Uzgadnianie
stanu
inwentarza
szkolnego
z
osobami
odpowiedzialnymi materialnie,
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10) prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczeniowej rady
rodziców.
6. skre lony
7. Do obowi zków starszego referenta nale y w szczególno ci:
1) prowadzenie spraw finansowych Szko y i funduszu rady rodziców;
przyjmowanie wp at i wyp at gotówki. Bie ce sporz dzanie
raportów kasowych zwi zanych z przychodem i rozchodem
gotówki, przekazy bezgotówkowe,
2) kompleksowa obs uga spraw uczniowskich:
a) zak adanie kartotek uczniów;
b) wpisywanie danych osobowych, adnotacje o wykre leniu ucznia
informacje o przebiegu nauki w ksi dze ucznia;
c) bie ca, kompleksowa obs uga programu - Uczniowie
Optimum;
d) pisemne zawiadamianie CKZiU w Chojnicach o przyj ciu
– wzgl dnie skre leniu ucznia;
e) bie ca aktualizacja list uczniów;
i
rejestracja
za wiadcze
uczniowskich
f) sporz dzanie
o przebiegu nauczania;
g) aktualizacja list uczniów do dzienników przed rozpocz ciem
nowego roku szkolnego;
h) sprawozdawczo dotycz ca ewidencji uczniów (wg urodzenia,
miejsca zamieszkania itp.),
3) przepisywanie
pism
i
innych
dokumentów,
zasadnych
dla prawid owego funkcjonowania Szko y,
4) obs uga kserokopiarki dla celów s bowych,
5) dora ne zast powanie nieobecnego pracownika,
6) ewidencja druków szkolnych (zamawianie, ewidencja przychodu
i rozchodu druków). Sporz dzanie duplikatów
wiadectw
szkolnych i odpisów arkuszy ocen. Przygotowanie arkuszy ocen
dla klas pierwszych, prawid owe ich opisanie oraz przygotowanie
arkuszy ocen klas ko cz cych do oprawy. Bie ca kontrola nad
prawid owo ci przechowywania i zabezpieczenia arkuszy ocen,
7) kompleksowe
prowadzenie
dokumentacji
dotycz cej
przeprowadzania
egzaminu
maturalnego,
egzaminu
potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe oraz rekrutacji uczniów
do klas pierwszych. Sprawozdawczo z tym zwi zana oraz bie ca
znajomo przepisów w tym zakresie,
8) prawid owa realizacja spraw zwi zanych z zamówieniami
publicznymi,
9) kompleksowa ewidencja nieobecno ci pracowników,
10) wystawianie i ewidencjonowanie polecenia wyjazdu s bowego,
11) wspó uczestniczenie w realizacji czynno ci funkcjonowania kontroli
wewn trznej,
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12) sporz dzanie i ewidencja umów o praktyk zawodow uczniów
oraz zaj cia praktyczne i specjalizuj ce,
13) bie ce sporz dzanie zapotrzebowa wydatków: na materia y
biurowe, napraw
sprz tu i urz dze
biurowych oraz
przeprowadzanych bada
lekarskich pracowników i innych
czynno ci administracyjnych. Zatwierdzanie celowo ci danego
wydatku,
14) sporz dzanie,
rejestrowanie
za wiadcze
uczniowskich,
korespondencja w tym zakresie. Ewidencja przedpoborowych,
poborowych. Bie ce zapoznawanie si
z obowi zuj cymi
przepisami w tym zakresie,
15) sporz dzanie, wydawanie, rejestrowanie legitymacji uczniowskich
i ich duplikatów,
16) kompleksowe prowadzenie spraw zwi zanych z ubezpieczeniem
uczniów od nast pstw nieszcz liwych wypadków,
17) prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu znaczków
pocztowych. Przygotowanie do wysy ki korespondencji szkolnej,
18) sporz dzanie, wydawanie i przechowywanie druków deklaracji
dotycz cych uczestnictwa uczniów w zaj ciach dodatkowych,
19) kompleksowa
obs uga
programów
stypendialnych,
sprawozdawczo w tym zakresie. Koordynacja spraw zwi zanych
z funduszami unijnymi: przepisy, ankiety,
20) bie ca rejestracja uczniów posiadaj cych zwolnienia z zaj
wychowania fizycznego,
21) bie ce za atwianie spraw s bowych na terenie miasta,
22) prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczeniowej rady
rodziców,
23) czynne wspó uczestniczenie w realizacji zada podstawowych
ównego ksi gowego szko y.
8. skre lony
9. Do obowi zków sekretarza Szko y nale y w szczególno ci:
1) bie ca ewidencja korespondencji przychodz cej i wychodz cej
ze Szko y. Przestrzeganie terminowo ci za atwiania spraw,
2) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Szko y,
3) przygotowanie umów o prac oraz wszelkich dokumentów
zwi zanych ze zmian umowy o prac ,
4) sprawozdawczo
statystyczna dotycz ca systemu informacji
wiatowej,
5) zamawianie, ewidencja oraz znajomo
przepisów dotycz cych
nauczycielskich legitymacji zni kowych na przejazdy kolej ,
6) przechowywanie i nadzór nad dokumentacj administracyjn
Szko y.
7) sporz dzanie polecenia przelewu oraz innych dowodów
ksi gowych (wystawianie rachunków, not ksi gowych itp.),
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8) sporz dzanie listy p ac oraz wszelkiej dokumentacji zwi zanej
z p acami (obliczanie zasi ków: chorobowych, macierzy skich,
wychowawczych itp., obliczanie wysoko ci nagród jubileuszowych,
odszkodowa ,
ekwiwalentu
za
niewykorzystany
urlop
wypoczynkowy, rozlicze podatku PIT),
9) sporz dzanie dokumentacji emerytalno – rentowej pracowników
w zakresie p ac, wykazów okresów niesk adkowych,
10) sporz dzanie do ZUS pracowniczych deklaracji: zg oszeniowych,
rozliczeniowych oraz wyrejestrowa , itp..
10. Wo ny jest prze onym w stosunku do innych pracowników obs ugi.
Wo ny w szczególno ci:
1) dba o w ciw atmosfer w ród pracowników obs ugi oraz
organizuje zast pstwa w czasie ich nieobecno ci,
2) czuwa nad bezpiecze stwem budynku i ca ci sprz tu szkolnego,
3) czuwa nad utrzymaniem czysto ci i porz dku pomieszcze
szkolnych,
4) pilnuje punktualno ci odbywania zaj lekcyjnych – odpowiada
za dzwonki jako sygna y rozpocz cia i zako czenia zaj ,
5) odpowiada za porz dkowanie Szko y podczas ferii zimowych
i letnich,
6) odpowiada za klucze ewakuacyjne, które znajduj si w gablocie
portierni,
7) udziela pomocy w dekoracji budynków,
8) raz w miesi cu informuje dyrektora o usterkach, o mo liwo ciach
wprowadzenia ulepsze na swoim odcinku pracy,
9) codziennie przynosi lub zanosi korespondencj na poczt oraz
na bie co przynosi dokumentacj z banku,
10) dba o zapewnienie rodków czysto ci, prowadzi systematycznie
ewidencj zu ycia tych rodków,
11) dba o utrzymanie czysto ci w toaletach, uzupe nia papier toaletowy,
12) dba o utrzymanie czysto ci korytarzy i schodów po zako czonych
przerwach,
13) wskazuje robotnikowi gospodarczemu sprz t do naprawy.
11. Do obowi zków robotnika gospodarczego nale y w szczególno ci:
1) dokonywanie systematycznego przegl du pomieszcze Szko y,
usuwanie bie cych usterek powsta ych w budynku Szko y
i obej ciu, dokonywanie drobnych napraw uszkodzonego sprz tu
i urz dze , prowadzenie rejestru wykonanych napraw i remontów,
2) dbanie o powierzony sprz t gospodarczy i zakupiony materia
do napraw i remontów,
3) wykonywanie zlece zawartych w rejestrze usterek dotycz cych
remontów sprz tu i drobnych napraw,
4) okresowe koszenie trawy na terenie Szko y,
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5) od nie anie chodników przed i na terenie Szko y, usuwanie niegu
z drogi dojazdowej,
6) utrzymanie w nale ytej czysto ci chodników przed i na terenie
Szko y. Systematyczne opró nianie koszów na mieci w budynku
i na zewn trz,
7) dbanie o utrzymanie w nale ytym porz dku terenów zielonych
dooko a Szko y. Odchwaszczanie klombów. Okresowe cinanie
trawników,
8) przycinanie drzew i krzewów z zachowaniem przepisów bhp,
9) opieka nad bezpiecze stwem budynków i ca ci sprz tu szkolnego.
10) dbanie o utrzymanie awek rekreacyjnych (przed szko ),
koszy na mieci – drobne naprawy, okresowe ich odnawianie,
11) udzielanie pomocy w dekoracji budynków.
12) naprawa sprz tu pomiarowego i zestawów dydaktycznych
pracowni
elektrycznych,
elektronicznych,
informatycznych
i mechanicznych,
13) konserwacja sprz tu pomiarowego i zestawów dydaktycznych
pracowni
elektrycznych,
elektronicznych,
informatycznych
i mechanicznych,
14) konstruowanie uk adów dydaktycznych do wicze zleconych
przez nauczycieli prowadz cych pracownie specjalistyczne,
15) naprawa sprz tu audio – video i pomocy dydaktycznych Szko y
w miar mo liwo ci technicznych i technologicznych,
16) realizacja zlece dyrektora Szko y zwi zanych z rozwojem bazy
dydaktycznej pracowni i Szko y,
17) bie ce sporz dzanie zapotrzebowa wydatków na sprz t i cz ci
komputerowe, cz ci elektryczne i elektroniczne, naprawa urz dze
elektrycznych, elektronicznych i komputerów oraz zatwierdzanie
celowo ci danego wydatku,
18) realizacja zakupów sprz tu, cz ci i podzespo ów do realizacji
wicze w pracowniach,
19) konserwacja instalacji elektrycznej w budynku Szko y, wymiana
arówek oraz wykonywanie pomiarów.
12. Do obowi zków sprz taczki nale y w szczególno ci:
1) sprz tanie przydzielonych pomieszcze szkolnych oraz utrzymanie
czysto ci przydzielonych okien,
2) sprawdzanie zamkni cia przydzielonych pomieszcze szkolnych,
3) czuwanie nad bezpiecze stwem budynku Szko y i ca ci sprz tu
szkolnego,
4) informowanie wo nego o zaistnia ych usterkach technicznych
w Szkole,
5) w przypadku nieobecno ci innej sprz taczki ( z powodu choroby
lub urlopu ) wykonywanie pracy b
cej w przydziale czynno ci
nieobecnego pracownika,
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6) pe nienie dy urów w szatni szkolnej, czuwanie nad w ciwym
porz dkiem i zabezpieczeniem powierzonej odzie y,
7) generalne sprz tanie w przerwach wakacyjnych.
13. Pracownicy niepedagogiczni zobowi zani s do:
1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w Szkole,
2) podpisywanie listy obecno ci przed stawieniem si do pracy,
3) przestrzegania regulaminu pracy,
4) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny
pracy a tak e przepisów przeciwpo arowych,
5)
ciwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie
szkolne,
6) utrzymywania w czysto ci sprz tu i pomieszcze wietlicy szkolnej,
7) dbania o dobro Szko y oraz zachowania w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mog oby narazi Szko na szkod ,
8) dbania o estetyczny wygl d miejsca pracy.
14. Pracownicy niepedagogiczni maj prawo do:
1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zada
administracyjnych lub zada zwi zanych z obs ug Szko y,
2) wyposa enia stanowiska pracy umo liwiaj cego realizacj zada
administracyjnych lub zada zwi zanych z obs ug Szko y,
3) wynagrodzenia
za
wykonywan
prac
okre lonego
w rozporz dzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania
i wymaga
kwalifikacyjnych pracowników samorz dowych
zatrudnionych
w
jednostkach
organizacyjnych
jednostek
samorz dowych,
4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyp acanego na zasadach
i w wysoko ci okre lonych w ustawie o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
bud etowej,
5) nagród jubileuszowych za wieloletni
prac . Okres pracy
kwalifikuj cej si do nagrody jubileuszowej oraz wysoko nagród
przys uguj cych z tego tytu u okre la rozporz dzenie Rady
Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymaga
kwalifikacyjnych pracowników samorz dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz du terytorialnego,
6) nagrody dyrektora Szko y za szczególne osi gni cia w pracy
zawodowej. Kryteria przyznawania nagród okre la regulamin
przyznawania nagród. Nagroda mo e by przyznana w ka dym
terminie, a w szczególno ci z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wysoko nagród ustala dyrektor Szko y,
7) odzie y ochronnej okre lonej odr bnymi przepisami,
8) wiadcze urlopowych okre lonych w Kodeksie Pracy,
9) korzystania ze wiadcze socjalnych na zasadach okre lonych
w regulaminie zak adowego funduszu wiadcze socjalnych.
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Rozdzia VI
Uczniowie Szko y
§37
1. Uczniem pierwszej klasy szkó ponadgimnazjalnych mo e by
absolwent gimnazjum obj ty obowi zkiem nauki, który zosta przyj ty
wg zasad rekrutacji uczniów do Szko y okre lonych przez przepisy
ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 o systemie o wiaty, (tj. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 ze zm.), zarz dzenia Pomorskiego Kuratora O wiaty
oraz wewn trznego regulaminu rekrutacji uczniów.
2. skre lony
3. skre lony
4. skre lony
5. skre lony
6. skre lony
7. skre lony
8. Szczegó owe zasady przechodzenia ucznia z jednego typu szko y do
innego typu okre la rozporz dzenie MEN z dnia 31 grudnia
2014 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 24 ze zmianami).
9. Ucze Liceum Ogólnokszta cego wybiera od 2 do 4 przedmiotów
realizowanych w zakresie rozszerzonym z listy przedmiotów ustalonej
rzez dyrektora, z tym e co najmniej jednym z tych przedmiotów
powinna by : historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.
10. Ucze Technikum wybiera 2 przedmioty realizowanych w zakresie
rozszerzonym z listy przedmiotów ustalonej rzez dyrektora, z tym e
co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna by : geografia,
biologia, chemia, fizyka lub matematyka.
11. Lista przedmiotów, o której mowa w ust. 9 i 10 powstaje po zasi gni ciu
opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz du uczniowskiego
uwzgl dniaj c zainteresowania uczniów, mo liwo ci organizacyjne
i kadrowe a w Technikum równie zawody, w których kszta ci
Technikum. Lista przedmiotów dla danego cyklu edukacyjnego
og aszana jest przez dyrektora do 31 grudnia roku, w którym uczniowie
rozpocz li nauk .
12. Uczniowie wybieraj przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
do1 marca roku szkolnego w którym rozpocz li nauk . Warunkiem
realizacji przedmiotu jest utworzenie grupy licz cej co najmniej 15
uczniów. W przypadku mniejszej ilo ci uczniów realizacja przedmiotu
mo e by prowadzona po uzyskaniu zgody organu prowadz cego.
§38
1. Ucze ma prawo do :
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ciwie zorganizowanego procesu kszta cenia zgodnie z zasadami
higieny pracy,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniaj cych
bezpiecze stwo, ochron przed wszelkimi formami przemocy
psychicznej b
fizycznej oraz poszanowania jego godno ci,
3) korzystania z pomocy stypendialnej b
dora nej zgodnie
z odr bnymi przepisami /w miar posiadanych rodków/,
4) yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,
5) swobody wyra ania my li, przekona , w szczególno ci dotycz cych
ycia Szko y, a tak e wiatopogl dowych i religijnych,
6) rozwijania zainteresowa , zdolno ci i talentów.
7) sprawiedliwej, obiektywnej oraz jawnej oceny na podstawie
znanych kryteriów,
8) pomocy w przypadku trudno ci w nauce,
9) korzystania pod opiek nauczycieli z pomieszcze szkolnych,
sprz tu, rodków dydaktycznych, ksi gozbioru biblioteki,
10) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa psychologicznopedagogicznego,
11) wp ywania na ycie Szko y poprzez dzia alno samorz dow oraz
zrzeszania si w organizacjach dzia aj cych w Szkole lub tworzenia
asnych, których cele nie b
sprzeczne z obowi zuj cym
prawem i zostan zaakceptowane przez w adze o wiatowe,
12) udzia u w organizowanych dla niego przez Szko imprezach
kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych.
1)

2. Ucze ma obowi zek:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaj ciach lekcyjnych
i yciu Szko y, sumiennego przygotowania si do zaj
oraz
do w ciwego zachowania si w trakcie ich trwania,
2) regularnie ucz szcza na lekcje, nie spó nia si , nie opuszcza
terenu szko y w czasie planowych zaj i przerw,
3) usprawiedliwia ka
nieobecno na zaj ciach obowi zkowych,
4) bra czynny udzia w yciu Szko y, pracuj c w organizacjach
uczniowskich i uczestnicz c w zaj ciach pozalekcyjnych,
5) stara si o uzyskanie najwy szej oceny w asnego zachowania,
6) przestrzega na terenie Szko y oraz podczas zaj organizowanych
przez Szko zakazu palenia oraz u ywania wyrobów tytoniowych,
7) przestrzega na terenie Szko y oraz podczas zaj organizowanych
przez Szko zakazu u ywania e-papierosów
8) przestrzega na terenie Szko y oraz podczas zaj organizowanych
przez Szko zakazu spo ywania alkoholu oraz przebywania pod
jego wp ywem,
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9) przestrzega na terenie Szko y oraz podczas zaj organizowanych
przez Szko zakazu u ywania narkotyków i innych rodków
odurzaj cych oraz ich rozprowadzania,
10) dba o estetyk swojego wygl du,
11) przestrzega
zasady kultury wspó ycia oraz w ciwego
zachowania si w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników Szko y oraz rodziców (prawnych opiekunów),
12) by odpowiedzialnym za w asne ycie, zdrowie, higien oraz
rozwój intelektualny i fizyczny,
13) dba o ad i porz dek w Szkole.
3. Ucze , który korzysta na lekcji z przedmiotów nie zwi zanych
z realizacj lekcji, w tym w szczególno ci z telefonów komórkowych
i innych urz dze multimedialnych, liczy si musi z ich konfiskat
i mo liwo ci zwrotu jedynie rodzicom lub prawnym opiekunom.
W czasie trwania lekcji telefony i inne urz dzenia multimedialne musz
by wy czone.
4. Ucze ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego i innych
urz dze multimedialnych tylko i wy cznie w czasie przerw mi dzy
zaj ciami edukacyjnymi.
§38a
1. Wychowawca, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
usprawiedliwia nieobecno
uczniów na podstawie wpisów
w dzienniczku, w którym znajduj si wzory podpisów rodziców
(prawnych opiekunów) i wychowawcy klasy. W przypadku, gdy
frekwencja poszczególnych uczniów i klasy budzi zastrze enia,
wychowawca, zespó ucz cy w danej klasie i dyrekcja okre laj
specjalne rygory dotycz ce usprawiedliwiania nieobecno ci - osobiste
lub telefoniczne usprawiedliwianie nieobecno ci przez rodzica
(prawnego opiekuna).
2. Ucze ma obowi zek usprawiedliwi ka
nieobecno niezw ocznie
po przyj ciu do szko y nie pó niej jednak ni do 3 dni od ostatniego
dnia nieobecno ci (licz c dni nauki szkolnej).
3. Zwolnie uczniów z lekcji w danym dniu nauki dokonuje wychowawca
klasy lub dyrektor pe ni cy dy ur w przypadku nieobecno ci
wychowawcy.
4. Pro ba o zwolnienie musi znajdowa si w dzienniczku.
5. W przypadku udzia u ucznia reprezentuj cego szko w konkursach,
zawodach sportowych, itp. zwolnienia dokonuje dyrektor lub zast pca
na wniosek nauczyciela - opiekuna ucznia. Uczniowi nie wpisuje si
nieobecno ci w szkole. Opiekun ucznia w rubryce obecno ci wpisuje
nazw konkursu, zawodów czy olimpiady.
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6. Zwolnienie z lekcji przez piel gniark szkoln nie jest równoznaczne
z usprawiedliwieniem nieobecno ci. Musi by ono potwierdzone przez
rodzica(prawnego opiekuna).
7. Ucze
pe noletni ma prawo do osobistego usprawiedliwiania
nieobecno ci oraz zwolnie z lekcji, je eli rodzice (opiekunowie prawni)
nie wnios do wychowawcy klasy zastrze
. Wniosek ucznia
pe noletniego dotycz cy usprawiedliwienia nieobecno ci lub zwolnienia
musi mie form pisemn . Wychowawca informuje rodziców o fakcie
usprawiedliwiania nieobecno ci przez pe noletniego ucznia.
§39
1. Ucznia nagradza si za rzeteln nauk , wzorow postaw i wybitne
osi gni cia w czasie roku szkolnego.
2. Rodzaje nagród:
1) pochwa a nauczyciela – przyznawana przez wychowawc klasy
lub innego nauczyciela w formie ustnej na forum klasy, za wzorow
postaw na terenie Szko y,
2) list gratulacyjny nauczyciela – redagowany i wysy any przez
wychowawc lub innego nauczyciela do rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia, który wyró nia si wzorow postaw na tle
spo eczno ci szkolnej oraz rodowiska lokalnego,
3) list gratulacyjny dyrektora Szko y – redagowany przez dyrektora
(na wniosek wychowawcy) i wysy any przez niego do rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia, który reprezentowa Szko
w olimpiadach, zawodach i konkursach szczebla wojewódzkiego
i wy szego,
4) dyplom – przyznawany przez dyrektora Szko y na wniosek
wychowawcy lub innego nauczyciela (za aprobat
rady
pedagogicznej) za wzorow postaw , wysok kultur osobist
i osi gni cia,
5) nagrody rzeczowe – przyznawane przez dyrektora Szko y
na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela (za aprobat rady
pedagogicznej) uczniowi, który szczególnie przyczyni
si
do rozs awienia dobrego imienia Szko y w województwie i kraju.
3. Nagrody wymienione w ust. 2 pkt. 1, 2, 3 s przedstawiane rodzicom
(prawnym opiekunom) danej klasy podczas spotkania z rodzicami.
§40
1. Wobec uczniów nieprzestrzegaj cych Statutu Szko y oraz regulaminów
stosowane b
nast puj ce kary:
1) upomnienie od nauczyciela – udzielane przez nauczyciela w formie
ustnej na forum klasy uczniowi, w ramach natychmiastowej reakcji
na niew ciwe zachowania.
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2) nagana od wychowawcy – udzielana przez wychowawc
w formie zapisu w dzienniku lekcyjnym oraz dzienniczku ucznia
(informacja dla rodzica/prawnego opiekuna), jak równie w formie
ustnej w obecno ci ca ej klasy uczniowi, który: opu ci bez
usprawiedliwienia, co najmniej 12 godzin lekcyjnych, opu ci teren
Szko y czasie zaj szkolnych lub u ywa na terenie Szko y albo
w czasie zaj organizowanych przez Szko e-papierosy. Nagan od
wychowawcy ukarany zostanie równie ucze , który ponownie
dopu ci si przewinienia, za które otrzyma upomnienie od
nauczyciela.
3) upomnienie od dyrektora Szko y – udzielane przez dyrektora Szko y
na wniosek wychowawcy lub pedagoga szkolnego w formie
pisemnej przekazanej rodzicom (prawnym opiekunom) oraz w
formie ustnej na forum klasy (w obecno ci pedagoga szkolnego)
uczniowi, który opu ci bez usprawiedliwienia, co najmniej 25
godzin lekcyjnych, a tak e za palenie i za ywanie wyrobów
tytoniowych na terenie Szko y, niszczenie w sposób wiadomy
mienia Szko y, plugawienie j zyka ojczystego wulgaryzmami,
posiadanie lub propagowanie tre ci pornograficznych w Szkole.
Upomnieniem od dyrektora szko y ukarany zostanie równie ucze ,
który ponownie dopu ci si przewinienia, za które otrzyma nagan
od wychowawcy. Ucze ukarany upomnieniem od dyrektora
Szko y, podlega kontroli wychowawcy i pedagoga.
4) nagana od dyrektora Szko y - udzielana przez dyrektora Szko y
na wniosek wychowawcy lub pedagoga szkolnego w formie
pisemnej przekazanej rodzicom (prawnym opiekunom) oraz w
formie ustnej na forum klasy (w obecno ci pedagoga szkolnego)
uczniowi, który opu ci bez usprawiedliwienia co najmniej 45
godzin lekcyjnych lub ra co narusza zasady wspó ycia
spo ecznego.
Nagan od dyrektora szko y ukarany zostanie
równie ucze , który ponownie dopu ci si przewinienia, za które
otrzyma upomnienie od dyrektora szko y. Ucze , który otrzyma
nagan od dyrektora podlega kontroli ze strony wychowawcy
i
pedagoga
szkolnego.
Pedagog
szkolny
podpisuje
z uczniem kontrakt („Kontrakt z Uczniem”). Cz onkowie rady
pedagogicznej zostaj poinformowani przez pedagoga szkolnego
o naganie udzielonej uczniowi przez dyrektora Szko y.
5) nagana od dyrektora z ostrze eniem o skre leniu z listy uczniów
– udzielana przez dyrektora Szko y na wniosek wychowawcy
lub pedagoga szkolnego. Naganie od dyrektora z ostrze eniem
o skre leniu z listy uczniów podlega ucze , który opu ci bez
usprawiedliwienia, co najmniej 75 godzin lekcyjnych lub dopu ci
si ponownie przewinienia, za które otrzyma nagan od dyrektora
Szko y. Jednocze nie naganie z ostrze eniem o skre leniu z listy
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uczniów podlegaj uczniowie, którzy: spo ywaj alkohol i/lub
przebywaj pod wp ywem alkoholu na terenie Szko y, s pod
wp ywem narkotyków lub rodków psychoaktywnych, posiadaj
lub rozprowadzaj narkotyki lub rodki psychoaktywne na terenie
Szko y, dokonaj kradzie y na terenie Szko y, wymuszaj pieni dze
lub inne przedmioty, wszczynaj bójki na terenie Szko y, naruszaj
godno i nietykalno ucznia, nauczyciela lub pracownika szko y.
Z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia odbywa si spotkanie
rodziców lub
w obecno ci wicedyrektora Szko y. Nieobecno
prawnych opiekunów nie powoduje odst pienia od tej kary.
W takim wypadku pedagog szkolny listem poleconym informuje
rodziców lub prawnych opiekunów o naganie od dyrektora
z ostrze eniem o skre leniu z listy uczniów. Ucze , który otrzyma
nagan od dyrektora z ostrze eniem o skre leniu z listy uczniów
podlega cis ej kontroli ze strony wychowawcy i pedagoga
szkolnego. Cz onkowie rady pedagogicznej zostaj poinformowani
przez pedagoga szkolnego o naganie z ostrze eniem o skre leniu
z listy uczniów udzielonej uczniowi przez dyrektora Szko y.
6) „Kontrakt ucze – rodzic - szko a”- podpisywany przez ucznia,
rodzica/ prawnego opiekuna, wychowawc , pedagoga szkolnego,
przedstawiciela dyrekcji z chwil
gdy ucze
opu ci bez
usprawiedliwienia 100 godzin lekcyjnych lub otrzyma wcze niej
nagan od dyrektora Szko y i dopu ci si ponownego przewinienia,
za które otrzyma nagan od dyrektora z ostrze eniem o skre leniu
z listy uczniów. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/
prawnym opiekunem ucznia pe noletniego informacja o fakcie
zostanie przes ana listem poleconym. O niemo no ci kontaktu
z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia niepe noletniego
poinformowana zostanie policja lub s d rodzinny.
2. Ucze ma prawo do odwo ania si od kary, zachowuj c tryb
administracyjny, do dyrektora Szko y w przypadku kary udzielonej
przez nauczyciela lub do organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny,
za po rednictwem dyrektora Szko y w przypadku kary udzielonej przez
dyrektora, w ci gu 14 dni od daty otrzymania kary.”
§40a
1. Ucze niepe noletni, który pali lub za ywa wyroby tytoniowe na terenie
szko y lub poza jej terenem, ale w trakcie zaj
szkolnych zostaje
ukarany zgodnie z § 40. O zdarzeniu zostaj poinformowani rodzice
ucznia. W przypadku braku wspó pracy ze strony rodziców /prawnych
opiekunów lub braku efektów prowadzonych dzia , pedagog szkolny
powiadomi pisemnie S d Rodzinny lub Policj , dostarczaj c
równocze nie dokumentacj z przeprowadzonych dzia
Szko y.
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2. Ucze pe noletni, który pali lub za ywa wyroby tytoniowe na terenie
szkolnych zostaje
Szko y lub poza jej terenem, ale w trakcie zaj
ukarany zgodnie z § 40, a tak e zg aszany jest do ukarania mandatem
przez w ciwe organy. O zdarzeniu informowani s rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.
3. Ucze , który - w ró ny, wiadomy sposób - niszczy mienie szkolne,
ponosi koszty naprawy uszkodzonego sprz tu, a tak e zostaje ukarany
zgodnie z § 40. Je eli zniszczenia s znaczne lub ucze albo jego rodzic
(prawny opiekun) nie deklaruj poniesienia kosztów naprawy,
zawiadamiana jest policja. O zdarzeniu informowani s rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.
4. Ucze , który plugawi j zyk ojczysty wulgaryzmami lub u ywa
w relacjach z innymi uczniami, nauczycielami lub pracownikami szko y
gestów nieprzyzwoitych, zostaje ukarany zgodnie z § 40.
W przypadkach drastycznych lub powtarzaj cych si powiadamia si
policj . O zdarzeniu informowani s rodzice (prawni opiekunowie)
ucznia.
5. Je eli ucze posiada lub propaguje w szkole tre ci pornograficzne,
podlega karom wymienionym w § 40. O zdarzeniu informowani
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
6. Ucze , który opuszcza bez pozwolenia teren Szko y podlega karom
wymienionym w § 40.
7. Ucze , który spo ywa na terenie Szko y alkohol lub znajduje si
pod wp ywem alkoholu na terenie Szko y, otrzymuje kar zgodnie
z § 40 oraz podlega szczególnemu nadzorowi i oddzia ywaniu
profilaktycznemu wychowawcy i pedagoga szkolnego. Informacja
o tym uczniu w uzasadnionym przypadku zostaje przekazana Policji.
O zdarzeniu informowani s rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
8. Ucze , który znajduje si pod wp ywem narkotyków lub rodków
psychoaktywnych, posiada lub rozprowadza narkotyki lub rodki
psychoaktywne otrzymuje kar zgodnie z § 40 oraz podlega
szczególnemu
nadzorowi
i
oddzia ywaniu
profilaktycznemu
wychowawcy i pedagoga szkolnego. Informacja o zdarzeniu zostaje
przekazana rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia oraz Policji.
9. Ucze , który dokona kradzie y na terenie Szko y, otrzymuje kar
zgodnie z § 40. O zdarzeniu informuje si rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia. W sytuacjach ra cych lub powtarzaj cych si
o zdarzeniu informuje si Policj .
10. Ucze , który wymusza pieni dze czy te
inne przedmioty
od rówie ników, szanta uje ich lub grozi im, otrzymuje kar zgodnie
z § 40, a w przypadku drastycznego wykroczenia sprawa b dzie
kierowana do Policji. O zdarzeniu informuje si rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia.
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11. Ucze , który wszczyna bójki lub bierze w nich udzia , otrzymuje kar
zgodnie z § 40, podlega
cis ej kontroli wychowawczej
i profilaktycznej ze strony wychowawcy i pedagoga szkolnego.
W sytuacjach ra cych informacja o fakcie zostaje przekazana Policji.
O zdarzeniu informuje si rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
12. Ucze , który ra co narusza zasady wspó ycia spo ecznego, zn ca si
nad drugim uczniem lub narusza nietykalno i godno innego ucznia,
nauczyciela lub pracownika Szko y otrzymuje kar
zgodnie
z § 40, podlega cis ej kontroli wychowawczej i profilaktycznej
ze strony wychowawcy i pedagoga szkolnego, a w przypadku
drastycznego wykroczenia sprawa b dzie kierowana do Policji.
O zdarzeniu informowani s rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
13. Ucze
pe noletni ma prawo z
u wychowawcy pisemne
wiadczenie o braku wyra enia zgody na informowanie rodziców lub
prawnych opiekunów o karach wymierzonych zgodnie z § 40 i 40a ust.
2 ÷ 12 Statutu Szko y. Wychowawca informuje rodziców (prawnych
opiekunów) o fakcie z enia o wiadczenia przez uczniów.
14.Ucze , który u ywa na terenie Szko y lub podczas zaj organizowanych
przez Szkol e-papierosy otrzymuje kar zgodnie z § 40. O zdarzeniu
wychowawca informuje telefonicznie lub pisemnie rodziców lub opiekunów
prawnych ucznia.
§41
1. Dyrektor Szko y mo e w drodze decyzji skre li ucznia z listy uczniów
w przypadku:
1) szczególnie ra cego naruszenia zasad wspó ycia spo ecznegozn canie si nad drugim uczniem (naruszaj ce nietykalno
i godno
innego ucznia lub nauczyciela); po wcze niejszym
podpisaniu kontraktu „ucze - rodzic/prawny opiekun-Szko a”,
2) kradzie y lub
wiadomego niszczenia mienia spo ecznego
lub prywatnego; po wcze niejszym podpisaniu kontraktu
„ucze -rodzic/prawny opiekun-Szko a”,
3) przebywania w Szkole przez ucznia pod wp ywem alkoholu
alkoholu
podczas
zaj
szkolnych,
lub
spo ywania
po wcze niejszym podpisaniu kontraktu „ucze -rodzic/prawny
opiekun-Szko a”,
4) przebywania w szkole przez ucznia pod wp ywem narkotyków
lub posiadania, rozprowadzania narkotyków na terenie Szko y,
po wcze niejszym podpisaniu kontraktu „ucze - rodzic/prawny
opiekun-Szko a”,
5) wymuszania
pieni dzy
czy
te
innych
przedmiotów
od rówie ników, po wcze niejszym podpisaniu kontraktu
„ucze -rodzic/prawny opiekun-Szko a”,
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6) opuszczenia przez ucznia co najmniej 100 godzin lekcyjnych
bez usprawiedliwienia w danym roku szkolnym po wcze niejszym
podpisaniu kontraktu „ucze - rodzic/prawny opiekun-Szko a”,
7) wówczas kiedy ucze nie podj nauki w terminie 2 tygodni
od rozpocz cia roku szkolnego, a rodzice lub prawny opiekun
pisemnie nie poinformowa Szko y o przyczynie nieobecno ci.
2. Skre lenie nast puje, na podstawie uchwa y rady pedagogicznej
i po zasi gni ciu opinii samorz du uczniowskiego.
3. Skre lenie ucznia z listy uczniów nast puje w formie decyzji
administracyjnej, wydanej na pi mie, od której s y stronie prawo
wniesienia odwo ania do organu nadzoru pedagogicznego.
4. Decyzja powinna spe nia wymogi okre lone w art. 107 kodeksu
post powania administracyjnego - dotyczy to szczególnie daty wydania
decyzji, oznaczenia stron, podania podstawy prawnej, rozstrzygni cia,
uzasadnienia faktycznego, pouczenia czy i w jakim trybie s y od niej
odwo anie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
bowego osoby upowa nionej do wydania decyzji.
5. Od decyzji dyrektora s y rodzicom (prawnym opiekunom) lub
pe noletniemu uczniowi odwo anie do w ciwego organu w terminie
czternastu dni od dnia dor czenia decyzji stronie.
6. Odwo anie od decyzji nale y sk ada za po rednictwem dyrektora
Szko y.
7. Przed up ywem terminu wniesienia odwo ania decyzja o skre laniu
ucznia z listy uczniów nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwo ania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
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Rozdzia VII
Rodzice
§42
1. Rodzice (opiekunowie prawni) i nauczyciele wspó dzia aj ze sob w
sprawach wychowania i kszta cenia m odzie y. Formy wspó dzia ania
nast puj ce:
1) Spotkania rodziców (opiekunów prawnych) z wychowawcami klas
celem uzyskania znajomo ci zada i zamierze dydaktycznowychowawczych danej klasy, zapoznania si
z przepisami
dotycz cymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów,
2) Spotkania dyrekcji z prezydium rady rodziców i z rad rodziców
celem ustalenia kierunków dzia alno ci Szko y w zakresie zada
dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych,
3) Kontakty telefoniczne i listowne poszczególnych nauczycieli
z rodzicami (prawnymi opiekunami),
4) Udzia rodziców we wszelkich formach pracy wychowawczej
organizowanej przez samorz d uczniowski jak i wychowawców klas
oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
5) Udzia
rodziców (prawnych opiekunów) w imprezach
wychowawczych z okazji wi t pa stwowych i uroczysto ci
szkolnych.
2. Cz stotliwo
organizowania
sta ych
spotka
nauczycieli
i wychowawców w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy
dydaktyczne wychowawcze i opieku cze - nie rzadziej ni trzy razy
do roku.
3. Walne zebranie rady rodziców organizuje si nie rzadziej ni raz
w roku.
§43
1. Rodzice (prawni opiekunowie) maj prawo do:
1) zapoznania si ze statutem Szko y,
2) zapoznania si
z zasadami oceniania wewn trzszkolnego,
oraz regulaminami: w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu
dojrza ci i egzaminów z przygotowania zawodowego,
3) uzyskania rzetelnej i terminowej informacji na temat post pów
w nauce i zachowania swego dziecka, b
zagro enia ocen
niedostateczn z okre lonego przedmiotu na koniec semestru
lub roku szkolnego oraz ogólnych, je eli wyst puj , przyczyn
trudno ci w nauce,
4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania
i dalszego kszta cenia swych dzieci,
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5) wspó dzia ania z rad pedagogiczn w zakresie wychowania
i kszta cenia m odzie y,
6) wyra ania i przekazania organowi sprawuj cemu nadzór
pedagogiczny opinii na temat pracy Szko y,
7) udzielania pomocy samorz dowi uczniowskiemu oraz organizacjom
odzie owym i spo ecznym dzia aj cym w Szkole,
8) podejmowania dzia
na rzecz pozyskiwania dodatkowych
rodków finansowych dla Szko y, zw aszcza na dzia alno
opieku czo-wychowawcz .
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Rozdzia VIII
Postanowienia ko cowe
§44
1. Szko a prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odr bnymi
przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez Szko gospodarki finansowej i materia owej
okre laj odr bne przepisy.
§45
1. Szko a u ywa piecz ci urz dowej zgodnie z odr bnymi przepisami.
2. Szko a posiada piecz
urz dow wspóln dla wszystkich szkó
wchodz cych w jej sk ad zawieraj
tre : Zespó
Szkó
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej
„Gryf Pomorski” w Chojnicach oraz oddzielne piecz cie dla ka dego
typu szko y.
3. Tablice i stemple szkó wchodz cych w sk ad Zespo u Szkó
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnicach maj nazw Zespo u i nazw
typu szko y.
4. W wiadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez
szko y wchodz ce w sk ad Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Chojnicach podaje si nazw szko y i piecz tuje piecz ci
odpowiedni dla danego typu szko y.
§46
1. Organ prowadz cy, na wniosek rady pedagogicznej oraz przedstawicieli
rodziców i uczniów mo e nada imi Szkole.
2. Poszczególnym szko om wchodz cym w sk ad Zespo u Szkó
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach mog by nadane odr bne imiona.
3. Imi Szko y powinno by zwi zane z kierunkiem pracy wychowawczej
lub dydaktycznej Szko y.
4. Szko a mo e posiada w asny sztandar, god o oraz ceremonia szkolny
§47
skre lony
§48
1. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala rada pedagogiczna Szko y na wniosek
dyrektora, nauczycieli, rady rodziców i samorz du uczniowskiego.
§49
1. Statut wchodzi w ycie z dat wskazan
Chojnickiego o nadanie Statutu.
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Rozdzia IX
Zasady Oceniania Wewn trzszkolnego
w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach
TRYB I ZASADY USTALANIA OCEN Z ZAJ

EDUKACYJNYCH

§50.
1. Ocenianie osi gni edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si
w ramach oceniania wewn trzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osi gni edukacyjnych
i jego zachowaniu oraz o post pach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie
uczniowi informacji o tym, co zrobi dobrze i jak powinien dalej
si uczy ;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania w asnego
rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych post pów w nauce
i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o post pach
i trudno ciach w nauce i zachowaniu ucznia oraz
o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod
pracy dydaktyczno – wychowawczej.
2. Ocenianiu podlegaj :
1) osi gni cia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
§51.
1. Ocenianie
osi gni
edukacyjnych
ucznia
polega
na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i post pów
w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku do:
1) wymaga okre lonych w podstawie programowej kszta cenia
ogólnego lub efektów kszta cenia okre lonych w podstawie
programowej kszta cenia w zawodach oraz wymaga edukacyjnych
wynikaj cych z realizowanych w szko ach programów nauczania;
2) wymaga edukacyjnych wynikaj cych z realizowanych w szkole
programów nauczania – w przypadku dodatkowych zaj
edukacyjnych.
3) skre lony
2. Nauczyciel na pocz tku ka dego roku szkolnego, nie pó niej ni do 10
wrze nia zapoznaje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)
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z nauczycielskimi zasadami oceniania. Wymagania edukacyjne do
ko ca wrze nia zostan umieszczone na szkolnej stronie internetowej.
3. Ka dy nauczyciel tworzy nauczycielskie zasady oceniania zgodne
z przedmiotowymi i wewn trzszkolnymi zasadami oceniania uczniów.
4. Nauczycielskie zasady oceniania musz zawiera :
1) wymagania edukacyjne niezb dne do uzyskania poszczególnych
ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj
edukacyjnych dla poszczególnych klas z uwzgl dnieniem
poziomów: koniecznego, podstawowego, rozszerzonego,
dope niaj cego, wykraczaj cego,
2) sposoby sprawdzania osi gni
edukacyjnych oraz ilo prac
klasowych,
3) procedury ustalania ocen ródrocznych i rocznych,
4) warunki i tryb uzyskiwania wy szych ni przewidywane
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj edukacyjnych,
5) warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji
o post pach i trudno ciach ucznia w nauce,
6) warunki i procedury poprawy ocen bie cych.
5. Wychowawca klasy zobowi zany jest do poinformowania nauczycieli
ucz cych w danej klasie o tym, e ucze posiada orzeczenie lub opini
poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej uzasadniaj ce obni enie wymaga edukacyjnych.
§52.
1. Oceny s jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Szko a nie udziela osobom postronnym informacji o uczniu.
2. Nauczyciel uzasadnia ka
ustalon ocen bie
za odpowied
ustn w sposób ustny, bezpo rednio po jej ustaleniu, przekazuj c
uczniowi informacje zw aszcza o jego osi gni ciach edukacyjnych
pomagaj cych w uczeniu si , poprzez wskazanie, co ucze robi dobrze,
co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej si uczy .
2a Uzasadnienie oceny prac pisemnych musi mie form pisemn
i zawiera informacje o jego osi gni ciach edukacyjnych pomagaj cych
w uczeniu si , poprzez wskazanie, co ucze robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej si uczy .
3. Nauczyciel zobowi zany jest do przechowywania prac pisemnych
uczniów do ko ca roku szkolnego.
4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycz ca
oceniania ucznia udost pniana jest im do wgl du. Dopuszcza si
równie wykonanie kserokopii prac pisemnych.
5. W szkole obowi zuj
nast puj ce zasady udost pniania prac
pisemnych:
1) na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna), przekazany
w dzienniczku ucznia, nauczyciel przekazuje kopi ocenionej
pracy za po rednictwem ucznia lub osobi cie rodzicowi
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(opiekunowi prawnemu), umieszczaj c odpowiedni notatk
w dzienniczku ucznia. Rodzic (opiekun prawny) potwierdza
podpisem w dzienniczku otrzymanie kopii pracy pisemnej,
2) prace udost pniane s rodzicom do wgl du w dniach zebra
rodziców i dni otwartych,
3) prace mog by udost pnione rodzicom w innym terminie
po uprzednim umówieniu si rodzica z nauczycielem.
6. Ucze ma prawo do poprawy ka dej oceny bie cej o ile zg osi tak
wol nauczycielowi w ci gu 3 dni od dnia otrzymania oceny.
7. Termin poprawy ustala nauczyciel, a poprawa prac pisemnych nie
powinna odbywa si w trakcie zaj
dydaktycznych. Wyznaczony
termin poprawy oceny nie powinien przekroczy 3 tygodni od dnia jej
otrzymania.
§53.
1. Nauczyciel zobowi zany jest do systematycznego, obiektywnego,
rzetelnego oceniania osi gni edukacyjnych ucznia.
2. Ucze w ci gu miesi ca powinien otrzyma minimum jeden stopie
szkolny z danego przedmiotu nauczania.
3. Ocenie podlega powinny wypowiedzi ustane i pisemne, z wyj tkiem
przedmiotów
maj cych
form
wicze
praktycznych,
sprawno ciowych, do wiadczalnych i laboratoryjnych.
4. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego i zaj technicznych
nale y w szczególno ci bra pod uwag wysi ek wk adany przez ucznia
w wywi zywanie si z obowi zków wynikaj cych ze specyfiki tych
zaj .
5. Dyrektor Szko y zwalnia ucznia z zaj
wychowania fizycznego
w ca ci lub ich cz ci, zaj
komputerowych, informatyki lub
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych
mo liwo ciach uczestniczenia ucznia w tych zaj ciach wydanych przez
lekarza, na czas okre lony w tej opinii.
6. Je li okres zwolnienia ucznia z zaj
wychowania fizycznego, zaj
komputerowych,
informatyki
lub
technologii
informacyjnej
uniemo liwia ustalenia ródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje si „zwolniony” lub „zwolniona”.
7. Dyrektor Szko y, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz
na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do ko ca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wad s uchu, z g bok dysleksj rozwojow ,
z afazj , z niepe nosprawno ciami sprz onymi lub z autyzmem,
w tym z zespo em Aspergera, z nauki drugiego j zyka obcego.
8. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadaj cego
orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego albo indywidualnego
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nauczania zwolnienie z nauki drugiego j zyka obcego mo e nast pi
na podstawie tego orzeczenia.
9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego j zyka obcego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje si „zwolniony” albo „zwolniona.
10. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej
poradni specjalistycznej dostosowuje wymagania edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudno ci w
uczeniu si lub deficyty rozwojowe uniemo liwiaj ce sprostanie
wymaganiom edukacyjnym wynikaj cym z programu nauczania.
§54.
1. Nauczyciel planuje prac klasow lub sprawdzian tak, aby móg
poinformowa uczniów o tej formie sprawdzenia wiadomo ci
i umiej tno ci, co najmniej jeden tydzie przed przewidywanym
terminem.
2. W ci gu jednego dnia nie mo e by przeprowadzona wi cej ni jedna
praca klasowa (sprawdzian).
3. Nauczyciel powinien sprawdzi i oceni prace pisemne w ci gu
2 tygodni od ich napisania.
4. Nauczyciel j zyka polskiego zobowi zany jest oceni prace w ci gu
3 tygodni.
5.
wiczenia projektowe powinny zosta sprawdzone i ocenione w ci gu
3 tygodni od ich otrzymania przez nauczyciela.
6. Zadania sprawdzaj ce wiedz i umiej tno ci powinny umo liwia
uzyskanie ka dego stopnia szkolnego
§55.
1. Ustala si nast puj

skal ocen bie cych:
Ocena bie

Oznaczenie
owne
niedostateczny
dopuszczaj cy
dostateczny
dostateczny plus
dobry
dobry plus
bardzo dobry
celuj cy

ca

Skrót
ndst., nd
dop
dst
dst+
db
db+
bdb
cel
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cyfrowe
1
2
3
3+
4
4+
5
6
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2. Elementy oceny:
1) oceniane s wszystkie formy aktywno ci uczniowskiej, maj cej
na celu zdobywanie wiedzy, w tym:
a) stopie opanowania wymaga okre lonych w podstawie
programowej kszta cenia ogólnego lub efektów kszta cenia
okre lonych
w
podstawie
programowej
kszta cenia
w zawodach oraz wymaga edukacyjnych wynikaj cych
z realizowanych w szkole programów nauczania
z poszczególnych przedmiotów obj tych planem nauczania
danej klasy i systematyczny przyrost wiedzy;
b) wiadomo ci wykraczaj ce poza podstaw
programow
kszta cenia ogólnego lub efekty kszta cenia okre lone
w podstawie programowej kszta cenia w zawodach oraz
wymagania edukacyjne wynikaj ce z realizowanych w szkole
programów nauczania;
c) udzia i sukcesy ucznia w konkursach przedmiotowych,
olimpiadach i zawodach;
d) aktywne, twórcze uczestnictwo w lekcji i systematyczna
praca,
2) umiej tno ci:
a) sprawne pos ugiwanie si j zykiem danej dziedziny wiedzy;
b) stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;
c) samodzielne
zdobywanie
potrzebnych
informacji
i poszerzanie wiedzy;
d) czenie wiedzy z ró nych przedmiotów,
3) praca pozalekcyjna dotycz ca przygotowania uroczysto ci
szkolnych, sesji popularno – naukowych, pomocy na lekcje,
gazetek, fragmentów lekcji itp.,
4) zachowanie ucznia.
3. Sposoby sprawdzania wiadomo ci i umiej tno ci:
1) odpowiedzi ustne
a) sprawdzaj ce
opanowanie
wymaga
okre lonych
w podstawie programowej kszta cenia ogólnego lub efektów
w
podstawie
programowej
kszta cenia okre lonych
kszta cenia w zawodach oraz wymaga
edukacyjnych
wynikaj cych z realizowanych w szkole programów
nauczania;
b) zwi zane z aktywnym uczestnictwem w lekcji realizuj cej
nowy materia ,
2) wypowiedzi pisemne, w tym:
a) godzinne lub dwugodzinne zadania klasowe (nie wi cej ni
jeden sprawdzian dziennie);
b) testy wiadomo ci;
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c) krótki, maksymalnie 15 minutowe sprawdziany pisemne
obejmuj ce bie cy materia nauczania;
d) zadania domowe;
e) ró ne formy pisemnych wypowiedzi zwi zane ze specyfik
przedmiotu,
3) wiczenia sprawdzaj ce umiej tno ci praktyczne z danego
przedmiotu,
4) ró ne formy prezentacji.
4. Prace pisemne oceniane s wed ug nast puj cej skali:
0% – 39 %
niedostateczny
40% - 50%
dopuszczaj cy
51% - 68%
dostateczny
69% - 74%
dostateczny+
75% - 84%
dobry
85% - 89%
dobry+
90% -98%
bardzo dobry
99% - 100%
celuj cy
5. Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej zawarte s w nauczycielskich
zasadach oceniania.
§56.
1. Ustala si nast puj
skal stopni szkolnych (ocen ródrocznych
i rocznych) i przyporz dkowanych im poziomów wymaga :
Poziom wymaga
Konieczny Podstawowy Dope niaj cy Rozszerzaj cy Wykraczaj cy
(K)
(P)
(D)
(R)
(W)

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

Stopie
szkolny
niedostateczny
dopuszczaj cy
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celuj cy

2. Ustala si ogólne kryteria ocen:
1) ocen celuj
otrzymuje ucze , który:
a) opanowa wiedz i umiej tno ci okre lone w podstawie
programowej kszta cenia ogólnego lub efekty kszta cenia
okre lone w podstawie programowej kszta cenia w zawodach
oraz wymagania edukacyjne wynikaj ce z realizowanych
w szkole programów nauczania w pe nym zakresie;
b) osi ga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
zawodach sportowych i innych, kwalifikuj c si do fina u
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na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym
lub posiada inne porównywalne osi gni cia,
2) ocen bardzo dobr otrzymuje ucze , który:
a) opanowa wiedz i umiej tno ci okre lone w podstawie
programowej kszta cenia ogólnego lub efekty kszta cenia
okre lone w podstawie programowej kszta cenia w zawodach
oraz wymagania edukacyjne wynikaj ce z realizowanych
w szkole programów nauczania w pe nym zakresie;
b) potrafi zastosowa posiadan wiedz do rozwi zywania
zada i problemów w nowych sytuacjach,
3) ocen dobr otrzymuje ucze , który:
a) opanowa istotne w strukturze przedmiotu tre ci okre lone
w podstawie programowej kszta cenia ogólnego lub efekty
kszta cenia okre lone w podstawie programowej kszta cenia
w zawodach oraz wymagania edukacyjne wynikaj ce
z realizowanych w szkole programów nauczania w danej
klasie;
b) poprawnie stosuje wiadomo ci, rozwi zuje (wykonuje
samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
4) ocen dostateczn otrzymuje ucze , który:
a) opanowa tre ci najwa niejsze w uczeniu si
danego
przedmiotu okre lone w podstawie programowej kszta cenia
ogólnego lub efekty kszta cenia okre lone w podstawie
programowej kszta cenia w zawodach oraz wymagania
edukacyjne wynikaj ce z realizowanych w szkole programów
nauczania, atwe dla ucznia nawet ma o zdolnego,
o niewielkim stopniu z ono ci, cz sto powtarzaj ce si
w programie nauczania;
b) rozwi zuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne o rednim stopniu trudno ci, czasem przy pomocy
nauczyciela,
5) ocen dopuszczaj
otrzymuje ucze , który:
a) opanowa tre ci nauczania niezb dne w uczeniu si danego
przedmiotu okre lone w podstawie programowej kszta cenia
ogólnego lub efekty kszta cenia okre lone w podstawie
programowej kszta cenia w zawodach oraz wymagania
edukacyjne wynikaj ce z realizowanych w szkole programów
nauczania;
b) rozwi zuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne, o niewielkim stopniu trudno ci z pomoc
nauczyciela,
6) ocen niedostateczn otrzymuje ucze , który:
a) nie opanowa wiadomo ci i umiej tno ci niezb dnych
w uczeniu si danego przedmiotu okre lonych w podstawie
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programowej kszta cenia ogólnego lub efektów kszta cenia
w
podstawie
programowej
kszta cenia
okre lonych
w zawodach oraz wymaga edukacyjnych wynikaj cych
z realizowanych w szkole programów nauczania;
b) nie jest w stanie rozwi za (wykona ) zada o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudno ci nawet przy pomocy
nauczyciela.
§57.
1. Ustala si przeprowadzanie klasyfikacji ródrocznej uczniów raz
w ci gu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed rozpocz ciem ferii
zimowych lub w ostatnim tygodniu stycznia, je eli ferie rozpoczynaj
si w lutym. Ustala si przeprowadzanie klasyfikacji ródrocznej
uczniów raz w ci gu roku szkolnego w poniedzia ek tygodnia
poprzedzaj cego rozpocz cie ferii zimowych lub poniedzia ek
ostatniego pe nego tygodnia stycznia, je eli ferie rozpoczynaj si
w lutym. W klasach ko cz cych szko
klasyfikacj
ródroczn
przeprowadza si
w pierwszym tygodniu stycznia. Termin
przeprowadzenia klasyfikacji rocznej ustala si na poniedzia ek
ostatniego tygodnia przed feriami letnimi a w klasach ko cz cych
szko na poniedzia ek ostatniego tygodnia zaj szkolnych.
2. Oceny klasyfikacyjne ródroczne i roczne nauczyciel prowadz cy
zaj cia edukacyjne wpisuje do dziennika lekcyjnego, a roczne tak e
do arkuszy ocen, w pe nym brzmieniu.
3. W Technikum, je eli przedmiot, zaj cia praktyczne lub praktyka
zawodowa realizowana jest w Centrum Kszta cenia Zawodowego
i Ustawicznego lub u pracodawcy, na podstawie odpowiedniej umowy,
ocen z przedmiotu lub praktyki zawodowej ustala:
1) w przypadku realizacji praktyki zawodowej u pracodawcy –
opiekun praktyk, w porozumieniu z osobami prowadz cymi
praktyk zawodow ,
2) w pozosta ych przypadkach nauczyciel lub instruktor
prowadz cy zaj cia z przedmiotu, zaj cia praktyczne lub
praktyk zawodow .
§58.
1. Informacj o przewidywanej ocenie rocznej ucze i jego rodzice (prawni
opiekunowie) uzyskuj w terminie do 5 VI, a w klasach maturalnych
w ostatnim tygodniu marca.
2. Wychowawca
zobowi zany
jest
przekaza
informacje
o przewidywanych ocenach rocznych rodzicom (prawnym opiekunom)
w formie pisemnej za po rednictwem ucznia.
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3. Ucze zobowi zany jest przekaza informacje rodzicom (prawnym
opiekunom). Rodzic potwierdza podpisem w dzienniczku fakt
otrzymania informacji o przewidywanych ocenach.
4. Przewidywane
oceny
nauczyciel
ma
obowi zek
umie ci
na wydzielonej stronie w dzienniku lekcyjnym.
§59.
1. Ocena roczna mo e ró ni si od przewidywanej, gdy ucze nie spe ni
wymaga edukacyjnych na dan ocen szkoln .
2. Ucze
ma prawo ubiega
si
o uzyskanie oceny wy szej
od przewidywanej oceny rocznej, o ile z y pisemny wniosek
do nauczyciela przedmiotu w terminie do 10 czerwca, a w klasach
ko cz cych do 5 kwietnia.
3. Ucze otrzyma ocen bezpo rednio wy sz od przewidywanej,
je li uzyska 90% punktów mo liwych do uzyskania ze sprawdzianu
wiadomo ci i umiej tno ci obejmuj cego dla danego przedmiotu zakres
materia u z ca ego roku szkolnego.
4. Czas trwania sprawdzianu nie mo e przekroczy 90 minut.
5. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporz dza si protokó , do którego
do cza si pisemne prace ucznia.
6. Powy sze dokumenty przechowuje nauczyciel danego przedmiotu
do ko ca roku szkolnego.
7. Sprawdzian o którym mowa w §59 ust.3 odbywa si przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, w terminie
ustalonym przez dyrektora Szko y.
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY I POPRAWKOWY
§60.
1. Klasyfikacja
ródroczna polega na okresowym podsumowaniu
osi gni
edukacyjnych ucznia z zaj
edukacyjnych, okre lonych
w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu wed ug skali okre lonej w Statucie Szko y - ródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zaj
edukacyjnych i
ródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania. Ustalona ocena ródroczna nie jest redni
arytmetyczn ocen i powinna uwzgl dnia systematyczn prac
i zaanga owanie ucznia. Oceny bie ce mog mie ró ne wagi, co brane
jest pod uwag podczas ustalania oceny ródrocznej.
2. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osi gni edukacyjnych
ucznia
z
zaj
edukacyjnych,
okre lonych
w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku
szkolnym
oraz
ustaleniu
rocznych
ocen
klasyfikacyjnych
z zaj
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
wed ug skali, o której mowa w § 56. Ocena roczna musi uwzgl dnia
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3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

wszystkie oceny, z ca ego roku, z uwzgl dnieniem zaanga owania
i systematyczno ci ucznia oraz wagi poszczególnych ocen. Ocena roczna
nie jest redni arytmetyczn ocen cz stkowych.
ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj
edukacyjnych ustalaj
nauczyciele
prowadz cy
poszczególne
obowi zkowe zaj cia edukacyjne, a ródroczn i roczn ocen
klasyfikacyjn zachowania - wychowawca klasy po zasi gni ciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zaj
edukacyjnych ustalaj
nauczyciele
prowadz cy
poszczególne
dodatkowe zaj cia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna
z dodatkowych zaj
edukacyjnych nie ma wp ywu na promocj
do klasy programowo wy szej ani na uko czenie Szko y.
Ucze mo e nie by klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich
zaj edukacyjnych, je eli brak jest podstaw do ustalenia ródrocznej
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecno ci ucznia
na
zaj ciach
edukacyjnych
przekraczaj cych
po ow
czasu
przeznaczonego na te zaj cia w szkolnym planie nauczania.
Ucze niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci
mo e zdawa egzamin klasyfikacyjny.
Na
wniosek
ucznia
niesklasyfikowanego
z
powodu
nieusprawiedliwionej nieobecno ci lub na wniosek jego rodziców
(prawnych opiekunów) rada pedagogiczna mo e wyrazi zgod
na egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si w formie pisemnej i ustnej.
Egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej, wychowania
fizycznego, zaj
technicznych i zaj
komputerowych ma przede
wszystkim form zada praktycznych.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si nie pó niej ni w dniu
poprzedzaj cym dzie zako czenia rocznych zaj
dydaktyczno wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia si z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zaj
edukacyjnych w obecno ci, wskazanego przez dyrektora Szko y,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zaj edukacyjnych.
W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog by obecni - w charakterze
obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz dza si
protokó zawieraj cy w szczególno ci:
1) imiona i nazwiska nauczycieli,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania ( wiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Do protoko u do cza si pisemne prace ucznia i zwi
informacj
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokó stanowi za cznik
do arkusza ocen ucznia.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 11, mo e by zwolniony z udzia u
w pracy komisji na w asn pro
lub w innych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Szko y
powo uje innego nauczyciela prowadz cego takie same zaj cia
edukacyjne, z tym e powo anie nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole nast puje w porozumieniu z dyrektorem tej szko y.
Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi
do
egzaminu
klasyfikacyjnego
w
wyznaczonym
terminie,
mo e przyst pi do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora Szko y.
W przypadku
nieklasyfikowania ucznia z obowi zkowych
lub dodatkowych zaj
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „nieklasyfikowany”
albo „nieklasyfikowana”.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zaj
edukacyjnych
jest ostateczna, z zastrze eniem ust.19.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zaj
edukacyjnych mo e by
zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrze eniem ust 29.
Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie mog zg osi zastrze enia
do dyrektora Szko y, je eli uznaj , e roczna ocena klasyfikacyjna
z zaj
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
zosta a ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu
ustalenia tej oceny. Zastrze enia mog by zg oszone w terminie 7 dni
od dnia zako czenia zaj dydaktyczno wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta a
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalenia tej
oceny, dyrektor Szko y powo uje komisj , która:
1) w przypadku rocznej oceny z zaj edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczn ocen klasyfikacyjn z danych zaj
edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala
roczn ocen klasyfikacyjn zachowania w drodze g osowania
zwyk wi kszo ci g osów; w przypadku równej liczby g osów
decyduje g os przewodnicz cego komisji.
Sprawdzian, o którym mowa w ust. 20 pkt 1, przeprowadza si
nie pó niej ni w terminie 5 dni od dnia zg oszenia zastrze
,
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

o których mowa w ust. 19. Termin egzaminu uzgadnia si z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi
do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 20 pkt 1, w wyznaczonym
terminie, mo e przyst pi do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora Szko y.
Przepisy ust. 19-22 stosuje si odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym e termin do zg oszenia zastrze
wynosi 5 dni
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku
ocena ustalona przez komisj jest ostateczna.
Pocz wszy od klasy IV szko y podstawowej, ucze otrzymuje promocj
do klasy programowo wy szej, je eli ze wszystkich obowi zkowych
zaj edukacyjnych, okre lonych w szkolnym planie nauczania, uzyska
roczne oceny klasyfikacyjne wy sze od oceny niedostatecznej,
z zastrze eniem ust. 38.
Pocz wszy od klasy IV szko y podstawowej, ucze , który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyska z obowi zkowych zaj
edukacyjnych
redni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen
zachowania, otrzymuje promocj do klasy programowo wy szej
z wyró nieniem.
Uczniowi, który ucz szcza na dodatkowe zaj cia edukacyjne lub religi
albo etyk , do redniej ocen, o której mowa w ust. 25, wlicza si tak e
roczne oceny uzyskane z tych zaj .
Laureaci i finali ci olimpiad przedmiotowych otrzymuj z danych zaj
edukacyjnych celuj
roczn ocen klasyfikacyjn . Ucze , który tytu
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyska po ustaleniu
albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj
edukacyjnych,
otrzymuje z tych zaj
edukacyjnych celuj
ko cow
ocen
klasyfikacyjn .
Ucze , który nie spe ni warunków okre lonych w ust. 24, nie otrzymuje
promocji do klasy programowo wy szej i powtarza klas
z zastrze eniem ust. 38.
Pocz wszy od klasy IV szko y podstawowej, ucze , który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyska ocen niedostateczn z jednych albo dwóch
obowi zkowych zaj
edukacyjnych, mo e zdawa
egzamin
poprawkowy z tych zaj .
Egzamin poprawkowy sk ada si z cz ci pisemnej oraz cz ci ustnej,
z wyj tkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej,
zaj komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
ma przede wszystkim form zada praktycznych.
W Szkole prowadz cej kszta cenie zawodowe egzamin poprawkowy
z zaj praktycznych, zaj laboratoryjnych i innych obowi zkowych
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32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

zaj
edukacyjnych, których programy nauczania przewiduj
prowadzenie wicze (do wiadcze ), ma form zada praktycznych.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szko y do dnia
zako czenia rocznych zaj
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin
poprawkowy przeprowadza si w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powo ana przez
dyrektora Szko y. W sk ad komisji wchodz :
1) dyrektor Szko y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne
stanowisko kierownicze - jako przewodnicz cy komisji,
2) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne - jako
egzaminuj cy,
3) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia
edukacyjne - jako cz onek komisji.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 33 pkt 2, mo e by zwolniony
z udzia u w pracy komisji na w asn pro
lub w innych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Szko y
powo uje jako osob egzaminuj
innego nauczyciela prowadz cego
takie same zaj cia edukacyjne, z tym e powo anie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole nast puje w porozumieniu z dyrektorem
tej Szko y.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz dza si protokó
zawieraj cy w szczególno ci:
1) sk ad komisji,
2) termin egzaminu poprawkowego,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskan ocen .
Do protoko u do cza si pisemne prace ucznia i zwi
informacj
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokó stanowi za cznik
do arkusza ocen ucznia.
Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi
do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo e
przyst pi do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora Szko y, nie pó niej ni do ko ca wrze nia.
Ucze , który nie zda egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wy szej i powtarza klas .
Uwzgl dniaj c mo liwo ci edukacyjne ucznia Szko y, rada
pedagogiczna mo e jeden raz w ci gu danego etapu edukacyjnego
promowa do klasy programowo wy szej ucznia, który nie zda
egzaminu poprawkowego z jednych obowi zkowych zaj
edukacyjnych, pod warunkiem, e te obowi zkowe zaj cia edukacyjne
, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie
programowo wy szej.
Ucze ko czy szko ponadgimnazjaln je eli w wyniku klasyfikacji
ko cowej, na któr
sk adaj
si
roczne oceny klasyfikacyjne
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z obowi zkowych zaj edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwy szej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj
edukacyjnych, których realizacja zako czy a si w klasach programowo
ni szych w szkole danego typu, z uwzgl dnieniem ust. 27, uzyska
oceny klasyfikacyjne z zaj
edukacyjnych wy sze od oceny
niedostatecznej, z zastrze eniem § 62 ust. 4;
40. Ucze
ko czy szko
ponadgimnazjaln z wyró nieniem, je eli
w wyniku klasyfikacji ko cowej, o której mowa w ust. 39, uzyska
z obowi zkowych zaj edukacyjnych redni ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania.
41. Uczniowi, który ucz szcza na dodatkowe zaj cia edukacyjne lub religi
albo etyk , do redniej ocen, o której mowa w ust. 40, wlicza si tak e
roczne oceny uzyskane z tych zaj .
SPOSÓB INFORMOWANIA O POST PACH UCZNIA
§61.
1. Ustala si terminy spotka wychowawcy z rodzicami (prawnymi
opiekunami) uczniów:
1) w ostatni czwartek listopada,
2) w czwartek ostatniego tygodnia I semestru,
3) w ostatni czwartek kwietnia, a dla klas maturalnych w ostatni
czwartek marca.
2. Ka dy wychowawca na pierwszym zebraniu ustali sposób
przekazywania informacji o post pach i trudno ciach w nauce
i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia. Zalecany sposób
przekazywania
informacji
to:
kontakt
telefoniczny,
poczta
e-mail lub kontakt osobisty w wyznaczonym przez wychowawc
i akceptowanym przez rodziców sta ym terminie.
TRYB I ZASADY USTALANIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW
§62.
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez
wychowawc klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia
respektowania przez ucznia zasad wspó ycia spo ecznego i norm
etycznych oraz obowi zków ucznia okre lonych w Statucie Szko y.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wp ywu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych,
2) promocj do klasy programowo wy szej lub uko czenie szko y.
3. Wychowawca klasy na pocz tku ka dego roku szkolnego, nie pó niej
ni do 10 wrze nia informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wy szej ni przewidywana
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rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia
uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Informacja ta do 10 IX znajdzie si w bibliotece szkolnej, a do ko ca
wrze nia na szkolnej stronie internetowej.
4. skre lony
5. skre lony
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, nale y uwzgl dni
wp yw stwierdzonych zaburze lub odchyle na jego zachowanie
na podstawie orzeczenia o potrzebie kszta cenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§63.
1. Sk adowe oceny zachowania
1) ródroczn i roczn ocen klasyfikacyjn zachowania ustala
wychowawca klasy, uwzgl dniaj c:
a) opini nauczycieli (w tym nauczycieli zaj praktycznych);
b) samoocen ucznia ocenianego;
c) ocen zespo u klasowego,
2) oceny sk adowe (wychowawcy, nauczycieli, ucznia, zespo u
klasowego) odnotowuje si w dzienniku lekcyjnym w rubryce
„Oceny z zachowania”,
3) ka de pozytywne i negatywne zachowanie ucznia nale y
odnotowa w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Notatki”, poda dat
i podpisa .
2. ródroczn i roczn ocen klasyfikacyjn zachowania ustala si wed ug
nast puj cej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
3. ródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgl dnia
w szczególno ci:
1) wywi zywanie si z obowi zków ucznia,
2) post powanie zgodne z dobrem spo eczno ci szkolnej,
o honor i tradycje Szko y,
3) dba
4) dba
o pi kno mowy ojczystej,
5) dba
o bezpiecze stwo i zdrowie w asne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni ,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
4. Ocena roczna uwzgl dnia ocen ródroczn .
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CZYNNIKI WP YWAJ CE NA WYSTAWIENIE OCENY
Z ZACHOWANIA
§64.
1. Ocen wzorow otrzymuje ucze , który:
1) wykazuje si wysok frekwencj (ma nie wi cej ni 2 godziny
nieusprawiedliwione, nie ma spó nie ),
2)
y do pog biania swojej wiedzy (na miar swoich mo liwo ci),
3) wzorowo wywi zuje si z na onych na niego obowi zków,
4) troszczy si o mienie szkolne, reaguje na akty wandalizmu i z ego
zachowania innych,
5) godnie i kulturalnie zachowuje si
w szkole i poza ni ,
z szacunkiem traktuje inne osoby,
6) dba o kultur
s owa, nie u ywa wulgaryzmów, czynnie
przeciwstawia si przejawom brutalno ci.
2. Ocen bardzo dobr otrzymuje ucze , który:
1) wykazuje si wysok frekwencj ( ma nie wi cej ni 6 godzin
nieusprawiedliwionych, ma co najwy ej 3 spó nienia),
2)
y do uzyskania najlepszych wyników w nauce (na miar swoich
mo liwo ci) poprzez systematyczn prac ,
3) cechuje si wysok kultur osobist ,
4) stara
si
jak
najlepiej
wywi zywa
z
powierzonych
mu obowi zków, ch tnie podejmuje zaproponowane prace
na rzecz Szko y i rodowiska, wspó pracuje z wychowawc ,
nauczycielami,
5) godnie i kulturalnie zachowuje si
w szkole i poza ni ,
z szacunkiem traktuje inne osoby,
6) dba o kultur s owa, nie u ywa wulgaryzmów,
7) nie wymaga upomnie , jest zdyscyplinowany.
3. Ocen dobr otrzymuje ucze , który:
1) otrzyma nagan od wychowawcy klasy,
2) wykazuje si pozytywnym stosunkiem do nauki,
3) wykazuje ch wspó pracy z wychowawc , nauczycielami
i kolegami,
4) stara si dba o kultur osobist i kultur j zyka,
5) nie dokonuje narusze Statutu Szko y.
4. Ocen poprawn otrzymuje ucze , który:
1) otrzyma upomnienie od dyrektora Szko y,
2) biernie uczestniczy w lekcjach, niech tnie podejmuje wysi ek
w celu pog biania wiedzy,
3) unika u ywania wulgaryzmów i z ych zachowa ,
4) nie anga uje si w dodatkowe prace na rzecz rodowiska szkolnego,
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5) niekiedy wymaga upomnie , ale na uwagi nauczycieli i innych
pracowników Szko y reaguje pozytywnie,
6) nie uczestniczy w negatywnych zachowaniach klasy lub grupy.
5. Ocen nieodpowiedni otrzymuje ucze , który:
1) otrzyma nagan od dyrektora Szko y,
2) lekcewa y obowi zki szkolne, polecenia nauczycieli, nie uzupe nia
zaleg ci w nauce, nie bierze czynnego udzia u w lekcjach,
3) nie dba o honor i tradycje Szko y,
4) nie stara si mimo upomnie , zmieni swojego zachowania.
6. Ocen nagann otrzymuje ucze , który:
1) otrzyma nagan od dyrektora z ostrze eniem o skre leniu z listy
ucznia,
2) lekcewa y obowi zki szkolne, polecenia nauczycieli,
3) demoralizuje innych uczniów i zach ca do amania przepisów Statutu
Szko y,
4) nara a innych na niebezpiecze stwo,
5) odmawia wspó pracy z pedagogiem szkolnym, psychologiem
w celu poprawy swojego zachowania.
7. Szczegó owej analizie oceny z zachowania podlegaj uczniowie, którzy
zdecydowanie poprawili swoje zachowanie ( informacja potwierdzona
przez pedagoga i psychologa szkolnego).
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY WY SZEJ
NI PRZEWIDYWANA OCENA ZACHOWANIA
§65.
1. Wychowawca informuje ucznia w ostatnim tygodniu kwietnia, a jego
rodziców (prawnych opiekunów) w ostatni czwartek kwietnia,
o przewidywanej ocenie rocznej zachowania. Dla klas maturalnych
terminem tym jest ostatni tydzie I semestru, a dla jego rodziców termin
ródrocznego spotkania wychowawcy z rodzicami,
2. Ucze ma mo liwo
uzyskania oceny bezpo rednio wy szej ni
przewidywana pod warunkiem:
1)
enia do wychowawcy klasy w terminie 1 tygodnia pisemnego
wniosku,
2) spe nienia wymaga na ocen bezpo rednio wy sz ,
3) nieopuszczenia w tym czasie bez usprawiedliwienia adnej godziny
oraz brak spó nie .
§66.
1. Ucze mo e otrzyma ocen ni sz ni przewidywana, w przypadku
gdy do czasu ustalenia oceny naruszy wymagania przypisane
przewidywanej ocenie.
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