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STATUT 

Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku 
 

 

Rozdział 1. 

 

 OGÓLNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ 
 

§1 

 

            Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity z dnia 

02.12.2016r. Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późniejszymi zmianami); ustawa Przepisy wprowadzające 

ustawę „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz. U. z 2017 poz. 60); Ustawa „Prawo 

oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016r.(Dz. U. z 2017 poz. 59); rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. (Dz. U z 2015 poz. 843 z późniejszymi zmianami) w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  

w szkołach publicznych; rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2017r. (Dz. U 

z 2017. poz. 703) w  sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych; rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017r. (Dz. U z 2017 poz. 860) w sprawie podstawy 

programowej kształcenia w zawodach; rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

15 grudnia 2010r. (Dz. U z 2010 nr 244 poz. 1626 z późniejszymi zmianami) w sprawie praktycznej 

nauki zawodu; rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia  2014r. (Dz. U z 2014 

poz. 1170 z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji; rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015r. 

(Dz. U z 2015 poz. 673) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

6 sierpnia 2015r. (Dz. U z 2015 poz. 1214) w sprawie wymagań wobec szkół i placówek; 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017r. (Dz. U z 2017 poz. 622)  

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 18 stycznia 2017r. (Dz. U z 2017 poz. 170 z późniejszymi zmianami) w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych; rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz. U z 2017 poz. 356) w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 
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§ 2 

 

1. Ustalona w pełnym brzmieniu nazwa ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU 

zwany będzie „ Zespołem Szkół”. 

2. Siedzibą  Zespołu Szkół  jest miejscowość Szczecinek,  województwo Zachodniopomorskie. 

3. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Szczecinecki z siedzibą w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16. 

4. Zespół jest jednostką samorządową Powiatu Szczecineckiego. 

5. Organem nadzorującym jest  Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 

5a   Profile, zawody i kierunki kształcenia w poszczególnych typach szkół ustala Dyrektor Zespołu  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i organem prowadzącym, w zależności  

od potrzeb rynku pracy. 

6. skreślony 

7. Szkoła używa pieczątek  o treści:  

Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku 

ul. Stanisława Staszica 15 

78-400 Szczecinek 

tel/fax 94-37-310-89 

NIP 673-10-53-362, REGON 331083060 

 

Dopuszcza się również używanie pieczątki o treści : 

 

 Zespół Szkół Nr 6  

im. St. Staszica w Szczecinku 

Technikum Zawodowe Nr 5 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Nr 6  

im. St. Staszica w Szczecinku 

V Liceum Ogólnokształcące 

Zespół Szkół Nr 6  

im. St. Staszica 

ul. St. Staszica 15 

78-400 Szczecinek 

RADA RODZICÓW 

                       

8. Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej: małej i dużej o następującej treści na obwodzie pieczęci.   

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU, wewnątrz orzeł w koronie. 

TECHNIKUM  ZAWODOWE NR 5 W SZCZECINKU, wewnątrz orzeł w koronie. 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W SZCZECINKU, wewnątrz orzeł w koronie. 

9. Szkoła używa tablicy z godłem  (Ustawa o godle Dz.U. 2000 nr 5 poz. 235) 
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§3 
 

1. W skład Zespołu  Szkół wchodzą następujące szkoły: 

1) 4-letnie  Technikum Zawodowe kształcące w zawodach: 

a) technik ogrodnik, 

b) technik żywienia i usług gastronomicznych, 

c) technik agrobiznesu, 

d) technik ochrony środowiska,   

e) technik weterynarii; 

2) 3- letnie Liceum Ogólnokształcące – specjalność ochrona przeciwpożarowa i 

ratownictwo; 

3) skreślony 

4) skreślony 

Wymienione szkoły realizują nauczanie w/g programów zatwierdzonych przez Ministra Edukacji 

Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

2. W szkołach tych mogą być wprowadzane nowe profile kształcenia zgodnie z obowiązującymi  

       przepisami. 

3. skreślony                                                 

4. skreślony   

5. skreślony   

6.    skreślony   

§ 4 

 

1.   Tradycje i ceremoniał szkoły określony jest w regulaminie Zespołu Szkół, który stanowi odrębny 

dokument. 

 

§ 5 
 

1. Młodzież szkoły jest zintegrowana w Internacie przy Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Szczecinku. 

 

2. Szkoła posiada stosowną bazę kształcenia praktycznego. Zakres i formy działania tych jednostek 

określone są oddzielnymi regulaminami. 

 

3. Szkoła może prowadzić inną działalność usługowo – gospodarczą wynikającą z nadanych  

jej uprawnień. 
 

§ 6 
 

1. Szkoły wchodzące w skład ZESPOŁU mają wspólne organy: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 
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3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

2.  O ile zaistnieją okoliczności na wniosek co najmniej dwóch wymienionych w pkt. l organów -          

 może być powołana rada szkoły. Pierwszą kadencję rady szkoły organizuje dyrektor. 

 

 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY. 
 

§ 7 
 

1. Cele i zadania Zespołu -  3 letniego Liceum Ogólnokształcącego i 4 letniego Technikum 

Zawodowego  realizuje się w szczególności poprzez: 

1) umożliwienie uczniom zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych 

koniecznych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i uzyskania tytułu technika; 

2) przygotowanie absolwentów do świadomego wyboru dalszego kształcenia się  

lub wykonywania zawodu; 

3) wychowanie służące rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości  

do ojczyzny, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy otwarciu na wartości 

 innych narodów; 

4) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowania 

do  wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

 demokracji, tolerancji, sprawiedliwości; 

5) zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

2. skreślony   

3. skreślony   

 

4. Realizowane cele i zadania szkoły - Liceum Ogólnokształcącego wynikają z przepisów prawa 

oraz uwzględniają  program wychowawczy liceum i program profilaktyki dostosowany do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych 

przepisach: 

 

1) wspomaga uczniów w ich wszechstronnym rozwoju i tworzy pozytywnie oddziałujące     

środowisko wychowawcze; 

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia liceum i świadectwa dojrzałości; 

3) umożliwia absolwentom dokonania świadomego  wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, możliwości szkoły i według 

zasad określonych w ujednoliconej ustawie i systemie oświaty; 

5) rozwija indywidualne zdolności i zainteresowania ucznia oraz umożliwia uczniom pełny 

rozwój intelektualny i psychofizyczny; 

6) wychowuje w duchu poszanowania  tradycji europejskiej, narodowej i regionalnej; 

7) wychowuje w duchu tolerancji , zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji i kultur; 

8) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej  

i językowej; 

9) przygotowuje ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

10) kształtuje postawy proekologiczne  i prozdrowotne; 

11) organizuje pomoc i wsparcie uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych 

lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym również pomoc materialna; 
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12) współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, 

wychowania, profilaktyki. 

 

5. skreślony   
§ 8 

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze Zespołu Szkół realizowane są poprzez: 

 

1. Dostosowanie treści programowych, metod i organizacji nauczania do możliwości uczniów. 

 

2. Zapewnienie warunków uczniom szczególnie uzdolnionym, umożliwienie indywidualnego toku 

nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym terminie. 

 

3. Niesienie uczniom mało zdolnym pomocy, w celu zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności. 

 

4. Umożliwienie uczniom kształtowania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień poprzez pracę                  

w kołach zainteresowań oraz udział w konkursach i olimpiadach i różnego rodzaju formach 

oświatowych. 

 

5. Umożliwienie uczniom podnoszenia wiedzy poprzez korzystanie z osiągnięć  naukowych innych 

placówek oświatowych współpracujących ze szkołą. 

 

6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia posiadających opinie Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

7. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów i kształtowanie właściwych postaw wobec 

problemów ochrony środowiska. 

 

8. Zwracanie szczególnej uwagi na kulturę życia, niesienia pomocy ludziom i zwierzętom. 

 

9. Kształtowanie zamiłowania do wybranego zawodu i późniejszego jego wykonywania poprzez 

prawidłowe organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 

10. Współpracę szkoły z domem rodzinnym ucznia, kontakty z rodzicami na zebraniach w szkole, 

wizytach w domach uczniów i aktywizowanie rodziców do udziału w różnego rodzaju imprezach 

szkolnych. 

 

11. Rozwiązywanie problemów społecznych młodzieży ze środowiska patologicznego we współpracy 

z pedagogiem szkolnym, poradniami pedagogiczno - psychologicznymi i społecznymi 

opiekunami dla nieletnich. 

 

12. Utrzymanie prozdrowotnych warunków życia i pracy uczniów oraz przestrzegania warunków 

BHP. 

 

13. Umożliwianie uczniom korzystania z różnych form wypoczynku, rekreacji, sportu i turystyki. 

 

14. Zapewnienie uczniom miejsca zamieszkania w  internacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji 

Edukacji Narodowej. 

 

15. skreślony  

 

16. Zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć szkolnych obowiązkowych, nadobowiązkowych, 

pozalekcyjnych oraz wycieczkach i różnych imprezach wchodzących w zakres zajęć 
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dydaktycznych. 

 

17. Zapewnienie uczniom warunków umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej oraz kierowania się zasadami etyki. 

 

18. Wychowywanie w duchu patriotycznym. 

 

19. Program profilaktyczno-wychowawczy. 

 

20. Umożliwienie uczniom i nauczycielom korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. 
 

§ 9 

 

Zadania wychowawcze Zespołu Szkół realizowane są poprzez: 

 

1. Zapewnienie uczniom w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych 

opieki nauczycieli prowadzących te zajęcia. 

 

2. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie zajęć lekcyjnych, szczególnie  

na zajęciach praktycznych, w warsztatach, laboratoriach i innych pomieszczeniach. 

 

3. Zapewnienie przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw międzylekcyjnych dyżurów 

nauczycielskich. 

 

4. Zapewnienie uczniom opieki nauczycielskiej podczas trwania zajęć poza terenem szkoły  

oraz na różnego rodzaju zajęciach wyjazdowych jak wycieczki, biwaki, imprezy sportowe. 

 

5. Sumienne wykonywanie obowiązków przez opiekunów oraz uczniów podczas zajęć 

organizowanych w szkole i poza szkołą. 

 

6. Zwrócenie uwagi na stopień aktualnej sprawności fizycznej uczniów, z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa. 

7. Zwalnianie z zajęć praktycznych uczniów uskarżających się na złe samopoczucie lub 

dolegliwości. 

 

8. Zachowanie szczególnej ostrożności podczas zajęć praktycznych. 

 
 

§ 10 

 

1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli. 

 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca jest na cały cykl 

nauczania przydzielony w danej klasie / oddziale. 

 

3. Dopuszcza się zmianę wychowawcy klasy w następujących przypadkach: 

1) na umotywowany wniosek uczniów i rodziców danej klasy, 

2) z inicjatywy własnej dyrektora w przypadku stwierdzenia zaniedbań wychowawcy w pracy 

nad powierzoną klasą, 

3) na umotywowany wniosek wychowawcy. 

 

4. Dyrektor szkoły tworzy dla uczniów w celu zapewnienia pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
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zespoły składające się z nauczycieli i specjalistów oraz wyznacza osoby koordynujące jego pracę. 

 

5. W celu współorganizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów  

z orzeczeniem o kształceniu specjalnym Dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może zatrudnić 

specjalistów, nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. 

1) Ustala się następujące zadania Zespołu planującego i koordynującego pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną: 

 

a) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne; 

b) określa zalecane formy, sposoby oraz okres udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej; 

c) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

dokonuje się wyspecjalizowanej oceny poziomu jego funkcjonowania, opracowuje 

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny; 

d) Opracowuje program pomocy psychologiczno – pedagogicznej na okres na jaki 

zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uwzględniający 

zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej (IPET); 

e) skreślony 

   
 

Rozdział 3 
 

ORGANY SZKOŁY 

 
 

§ 11 

 

Organami Zespołu Szkół są: 

 

1. Dyrektor Zespołu Szkoły, który jest jednocześnie dyrektorem wszystkich szkół wchodzących w 

skład Zespołu. 

2. Rada Pedagogiczna Zespołu. 

3. Rada Rodziców Zespołu. 

4. Samorząd Uczniowski Zespołu. 
 

 

§ 12 

 

1. Dyrektor Zespołu kieruje jego bieżącą działalnością, jest przedstawicielem na zewnątrz, 

przełożonym służbowym wszystkich pracowników, powołuje i odwołuje wicedyrektora                          

i kierowników po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej. 

 

2. Odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów                                     

i wychowawców, 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacjach zadań i doskonaleniu zawodowym, 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 
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zadań dydaktyczno -wychowawczych. 

 

3. W zakresie dydaktyczno - pedagogicznym: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny. 

2) w zakresie rekrutacji do szkoły: 

a) określa szczegółowe zasady rekrutacji i podaje w ofercie edukacyjnej  do końca 

lutego każdego roku, 

b) powołuje szkolną komisję kwalifikacyjno - rekrutacyjną, wyznacza jej 

przewodniczącego i określa zadania, od powołania komisji dyrektor  

w uzasadnionych przypadkach może odstąpić, 

c) decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły, 

d) może wydłużyć termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba 

kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc, 

e) w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły może wyznaczyć dodatkowy 

termin naboru, 

f) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek ucznia lub jego 

rodziców może wyznaczyć dodatkowy termin naboru, 

g) dba o właściwą informację w sieci punktów informacyjnych dla kandydatów  

do szkół, 

h) ustala dodatkowe kryteria decydujące o przyjęciu młodzieży do klasy pierwszej 

szkoły ponadgimnazjalnej zależnie od profilu (kierunku) kształcenia, 

i) przekazuje organowi prowadzącemu szkołę informację o wynikach rekrutacji  

do klas pierwszych. 

3) dokonuje przyjęcia ucznia do klasy programowo wyższej niż pierwsza w oparciu o odrębne 

przepisy, 

4) zapewnia bezpieczeństwo uczniom, właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy oraz odpowiada  

za poziom i wyniki nauczania i wychowania, 

5) może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 

 

Przypadki za które uczeń może zostać skreślony z listy uczniów zostały określone  

w rozdziale: Uczniowie szkoły. 

 

6) podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki wychowania fizycznego - na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego lekarza specjalisty, 

7) podejmuję decyzję na wniosek rodzica obywatela polskiego powracającego z zagranicy                

o zwolnieniu ucznia z nauki języka obcego, 

8) podejmuję decyzję o zwolnieniu z nauki jednego języka obcego ucznia niedosłyszącego, na 

podstawie wniosku pisemnego rodziców ucznia i zaświadczenia specjalistycznej placówki 

służby zdrowia oraz po uzyskaniu opinii logopedy i pedagoga szkolnego. 

9) zwalnia ucznia, na pisemną prośbę rodziców ucznia lub pisemną prośbę ucznia  

i w porozumieniu z jego rodzicami, z tych części zajęć edukacji dla bezpieczeństwa, na które 

uczeń nie może uczęszczać ze względu na jego przekonania religijne; w takim przypadku 

ocenia się wiadomości, i umiejętności ucznia, z których nie został zwolniony, 

10)  może zezwolić uczniowi, za zgodą lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno - pedagogicznej, na 

indywidualny tok nauki wyznaczając nauczyciela- opiekuna; odmowa następuje w drodze 

decyzji, 

11) zobowiązany jest do organizowania dla pracowników szkoły różnych form szkolenia  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznawania ich na bieżąco z nowymi 

przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad 

przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami, 

12) może za zgodą organu prowadzącego szkołę zawiesić czasowo zajęcia szkolne: 
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a) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21
00

 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15 C° lub jest niższa, 

b) w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub innych 

zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów, 

c) innych przypadkach, ważnych dla pracy i organizacji szkoły, 

13)   może podjąć decyzję w porozumieniu z radą pedagogiczną jeżeli w szkole obowiązuje  

5-dniowy tydzień pracy o potraktowaniu dnia wypadającego między dwoma dniami 

świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątku wypadającego bezpośrednio  

po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dnia wolnego od zajęć dydaktyczno 

– wychowawczych, 

14) skreślony   

15) może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji przebiegu nauczania pracownikom 

naukowym i studentom w zakresie dotyczącym prowadzonych badań, 

16) wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania na terenie 

szkoły w obecności swojej osoby lub innej wskazanej przez niego, 

17) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji 

przebiegu nauczania, 

18) skreślony   

19) ustala termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego na pisemną prośbę ucznia lub jego 

rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły, 

20) powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w oparciu o obowiązujące 

przepisy, 

21) wyznacza, na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego, w porozumieniu                   

z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) - w terminie uzgodnionym                  

z uczniem i jego rodzicami - egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego 

zrealizowanego w danym okresie (roku szkolnym), 

22)  może wyznaczyć egzamin klasyfikacyjny uczniowi ubiegającemu się o przyjęcie w tej szkole 

do klasy bezpośrednio wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia,  

w wypadku dokonania przez ucznia zmiany kierunku kształcenia się związanej ze zmianą typu 

szkoły lub profilu nauczania w liceum ogólnokształcącym albo zmianą kierunku kształcenia 

zawodowego; w takim przypadku dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku składania 

egzaminów klasyfikacyjnych z tych przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w których nie ma 

różnic programowych, a z których uczeń otrzymał na świadectwie szkolnym oceny co 

najmniej dopuszczające, 

23) powołuje komisję egzaminacyjną do egzaminu klasyfikacyjnego na wniosek rodziców ucznia  

/ ucznia pełnoletniego o odwołanie od oceny niedostatecznej ustalonej na egzaminie 

klasyfikacyjnym, 

24) na wniosek rodziców/ ucznia pełnoletniego powołuje komisję egzaminacyjną do 

przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego w związku z odwołaniem od oceny 

niedostatecznej ustalonej na egzaminie klasyfikacyjnym;  

25) przestrzega ustaleń zawartych w obowiązujących przepisach w sprawie zasad 

przeprowadzenia egzaminu maturalnego, a w szczególności:  

a) w sprawie deklaracji wyboru przez ucznia egzaminu pisemnego i ustnego, 

26) przestrzega ustaleń zawartych w obowiązujących przepisach w sprawie zasad 

przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu, a w szczególności: 

a) w sprawie deklaracji wyboru przez ucznia egzaminu 

27)  skreślony   

28) ustala wymiar zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych; 

29) przeznacza dodatkowo godziny lekcyjne, jeżeli liczba godzin została zwiększona zgodnie  

z przepisami, na zorganizowanie zajęć;    

a) skreślony   

b) skreślony   
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30) opracowuje plany nauczania dla każdego typu szkoły i nauczanego zawodu (specjalności) w/g 

ustalonego cyklu kształcenia na podstawie planów ramowych z uwzględnieniem konieczności 

zrealizowania wszystkich obowiązkowych przedmiotów, ujętych dotychczas  

w obowiązujących planach nauczania, 

31) przeznacza godziny przewidziane w ramowym planie nauczania do jego dyspozycji na 

wyrównanie braków w nauczaniu poszczególnych przedmiotów lub zachowania ciągłości 

nauczania przedmiotów w klasach programowo najwyższych, 

32) przeznacza godziny przewidziane w ramowych planach na zajęcia praktyczne lub praktyczną 

naukę zawodu w zawodach (specjalnościach),  

33) podaje w planie nauczania rzeczywistą liczbę tygodni zajęć szkolnych pomniejszoną o liczbę 

tygodni praktyk zawodowych w poszczególnych oddziałach wynikającą  

z kalendarza organizacji danego roku szkolnego, 

34) zmienia lub wprowadza nowy profil kształcenia zawodowego w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

35) wnioskuje, za pośrednictwem kuratora oświaty, do ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, o wprowadzenie w szkole eksperymentu;   

36) skreślony   

37) odpowiedzialny jest za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej  

i pedagogicznej dla uczniów, 

38) skreślony   

39) odpowiada za prawidłowe wydawanie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych oraz ich duplikatów, 

40) odpowiada za prawidłowe dokonanie sprostowań dokumentów szkolnych, 

41) skreślony   

42) współdziała z organizacjami uczniowskimi oraz instytucjami i organizacjami środowiska na 

wzajemnie ustalonych zasadach, w celu zapewnienia warunków optymalnej realizacji procesu 

dydaktyczno-wychowawczego, 

43) podaje do publicznej wiadomości szkolne zestawy programów nauczania oraz obowiązujące 

podręczniki w danym roku szkolnym. 

 

4. W zakresie opiekuńczo-wychowawczym: 

1) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychologicznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

2) skreślony   

3) skreślony   

4) skreślony   

5) współpracuje z pielęgniarką sprawującą opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia 

imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. 

 

 

5. W zakresie realizacji planu finansowego szkoły: 

1) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę 

pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

2) skreślony   

6. W zakresie rozwijania bazy szkolnej: 

1) zarządza powierzonym mu majątkiem szkoły, właściwie go zabezpiecza i utrzymuje                         

w należytym stanie, 

2) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników po zapewnieniu ku temu 

niezbędnych warunków, 

3) zobowiązany jest do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć 

obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę na i poza jej terenem. 
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7. W zakresie współpracy z organami Zespołu Szkół: 

1) pełni funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej, a w związku z tym przygotowuje  

i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz zawiadamia wszystkich jej członków o terminie  

i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej, 

2) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego,  

3) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;  

o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

4) skreślony 

5) wyraża zgodę na podjęcie działalności na terenie szkoły przez stowarzyszenia i organizacje, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza, 

6) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oraz 

polecenia służbowe organu nadzorującego, 

7) podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolny zestaw 

podręczników, 

8) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół. 

 

8. W zakresie spraw pracowniczych: 

1) ustala ocenę pracy nauczyciela oraz pracownika na stanowisku urzędniczym, 

2) skreślony  

3) skreślony 

4) skreślony 

5) skreślony 

6) skreślony  

7) zawiera umowę o pracę z nauczycielem oraz pracownikami administracji i obsługi, 

8) może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenieść  

go w stan nieczynny w razie całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły, a także w razie 

zmian organizacyjnych, 

9) stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy w przypadku: 

1. prawomocnego ukarania w trybie dyscyplinarnym, zwolnienia z pracy lub wydalenia  

z zawodu nauczycielskiego, 

2. prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo praw wykonania 

zawodu, 

3. upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności, 

4. upływu sześciomiesięcznego terminu pozostawania w stanie nieczynnym, 

10)  skreślony 

11) udziela urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zgodnie z odrębnymi przepisami, 

12)   może zawiesić w pełnieniu obowiązku nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto    

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, 

13)  decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

14)  przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły 

oraz występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

15) skreślony  

16) wykonuje inne zadania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, a nie 

ujętych w statucie, 

17) skreślony  
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9. skreślony  

10. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu 

dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Zespole Szkół. 

 

 

 

 

§13 skreślony 

 

. 

 

 

 

 

 

§14 

 

1. Dyrektor Zespołu kieruje szkołą we współpracy z: 

 

1) Wicedyrektorem, 

2) Kierownikiem Szkolenia Praktycznego, 

3) Pedagogiem Szkolnym, 

      4)   Głównym księgowym, 

      5)   Kierownikiem Zespołu. 

 

Tworzą oni Zespół Kierowniczy, który jest organem doradczym szkoły. Mają prawo doradzać, 

opiniować, a w kluczowych sprawach współdecydować w sprawach szkoły. 

2. Szczegółowe zakresy obowiązków i kompetencji umieszczone są w teczkach akt osobowych. 

 

§ 14 a 

 

1. Zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach Dyrektor powołuje  Wicedyrektora. 

 

2. Wicedyrektor przejmuje na siebie część zadań Dyrektora Zespołu Szkół , a w szczególności: 

1) zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności; 

2) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej; 

3) prowadzi hospitacje lekcji oraz nadzór pedagogiczny nad podległymi sobie nauczycielami  

i wychowawcami; 

4) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całym Zespołem Szkół wg ustalonego 

harmonogramu; 

5) wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

 

3. Wicedyrektor jest bezpośrednim przełożonym służbowym nauczycieli oraz wszystkich 

pracowników Szkoły podczas pełnienia, z upoważnienia Dyrektora, bieżącego nadzoru nad 

Zespołu Szkół. Ma więc prawo do: 

1) przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń; 

2) udziału w ocenie pracy nauczycieli; 

3) wnioskowania do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla 

nauczycieli; 

4) używania pieczęci osobowej z tytułem: Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica  

w Szczecinku oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań  

i kompetencji. 
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4. Szczegółowy zakres obowiązków Wicedyrektora Zespołu Szkół znajduje się w jego aktach 

osobowych. 

§ 14 b 

 

1. Zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach Dyrektor powołuje  Kierownika 

Szkolenia Praktycznego. 

 

2. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności: 

1) gromadzenie i kompletowanie dokumentacji programowej i dydaktycznej związanej  

z kształceniem zawodowym; 

2) hospitowanie zajęć kształcenia zawodowego oraz ocena realizacji metodycznej  

i merytorycznej; 

3) prowadzenie na bieżąco dokumentacji, terminowe udzielanie odpowiedzi na piśmie; 

4) organizacja kształcenia praktycznego w szkole, gospodarstwach szkoleniowych, instytucjach  

i zakładach pracy w kraju i za granicą; 

5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej gruntów rolnych Zespołu Szkół . 

 

3. Kierownik szkolenia praktycznego ma prawo: 

1) podejmować samodzielne decyzje w obszarze kształcenia praktycznego, o których 

powiadamia Dyrektora Zespołu; 

2) kontrolować przebieg zajęć praktycznych i praktyk zawodowych; 

3) w porozumieniu z Dyrektorem wydawać zarządzenia wewnątrzszkolne związane z obszarem 

podległego nadzoru.  

4) używania pieczęci osobowej z tytułem: Kierownik szkolenia praktycznego oraz podpisywania 

pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 

 

4. Kierownik szkolenia praktycznego odpowiada w szczególności za: 

1) poziom kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego; 

2) jakość i efektywność prowadzonych zajęć praktycznych pod względem metodycznym  

i merytorycznym; 

3) organizację kształcenia praktycznego w czasie zajęć grupowych, praktyk zawodowych oraz 

innych form kształcących umiejętności praktyczne. 

 

5. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika szkolenia praktycznego  znajduje się w jego aktach 

osobowych. 

 

 

§15 

 

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele  zatrudnieni w szkole.  

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone 

przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele 

stowarzyszeń i innych organizacji,  w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 

2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

 

1) zatwierdzenie planów pracy Zespołu Szkół, 

2)  zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
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3)  podejmowanie uchwał w zakresie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, zgodnie  

z obowiązującym przepisami, 

4)  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5)  podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

6)  przeprowadzanie okresowej i rocznej analizy wyników nauczania, wychowania i opieki oraz 

organizacyjnych i materialnych warunków pracy Zespołu Szkół, 

7)  zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powoływanych przez radę oraz 

wniosków                w sprawach przyznawania uczniom wyróżnień i kar, 

8)  ustalenie regulaminu swojej działalności, w którym szczegółowo określa się organizację 

pracy, zakres i formy działalności rady pedagogicznej, 

9)  zatwierdzenie regulaminu działalności rady pedagogicznej, 

10)   organizacja zebrania Rady z inicjatywy co najmniej 1/3  jej członków,  

11)  przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian, 

12)  występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora lub z innego 

stanowiska kierowniczego,   

13)  ustalenie szczegółowych kryteriów oceny z zachowania, trybu i zasad jej ustalania oraz trybu 

odwoławczego po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, 

14) skreślony  

15)  zapoznanie się z wnioskami i opiniami rady rodziców dotyczących wszystkich spraw Szkoły, 

1) zapoznanie się z wnioskami i opiniami samorządu uczniowskiego dotyczącymi realizacji 

podstawowych praw uczniowskich, 

2)  skreślony  

3)  wyraża zgodę na przystąpienie do egzaminu poprawkowego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez radę,  

4)  w uzasadnionych przypadkach na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać 

zmian  w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, z tym 

że zmian tych nie można dokonać w trakcie roku szkolnego, 

5)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy szkoły lub placówki. 

 

 

1. Ponadto Rada Pedagogiczna: 

 

1) opiniuje organizację pracy, w tym zwłaszcza rozkład zajęć lekcyjnych, projekt planu 

finansowego szkoły, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień, propozycji przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych i 

opiekuńczych, 

2)  opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, który nie został wyłoniony drogą 

konkursu, lecz funkcja ta została powierzona mu przez organ prowadzący Zespołu Szkół, 

3)  opiniuje kandydata na stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze oraz 

odwołuje ich   z powierzonych funkcji kierowniczych, 

4) skreślony 

5) skreślony  

6)  wybiera dwóch członków rady pedagogicznej jako swoich przedstawicieli do komisji 

konkursowej wyboru na stanowisko dyrektora szkoły.  

7)  opiniuje, ustalone przez dyrektora Zespołu Szkół , dodatkowe warunki przyjęcia do klasy 

pierwszej. 

8)  ustala w drodze uchwały szkolny zestaw programów nauczania  i szkolny zestaw 

podręczników po zasięgnięciu opinii rady rodziców przedstawione przez nauczycieli 

programy nauczania                    i podręczniki biorąc pod uwagę możliwości uczniów. 
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3a. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co   

najmniej połowy jej członków.  

 

9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów, a 

także nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 

 

10. Rada Pedagogiczna ma prawo do poznania programu wizytacji, oceny pracy Zespołu Szkół i 

zaleceń powizytacyjnych organu nadzorującego Zespołu Szkół . 

 

11. Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi odrębny dokument. 

 

§16 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

 

2. Władze Rady rodziców: 

  

1) do Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybieranych                       

w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy corocznie na pierwszych 

zebraniach, 

2) Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym Prezydium 

Rady w składzie 3 - osobowym,  

3) Prezydium ze swego grona wybiera w głosowaniu: przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego, sekretarza,  

4) w celu zachowania ciągłości działania prezydium, corocznie dokonuje się uzupełnienia  jej 

składu o przedstawiciela rodziców z klas pierwszych; kadencja tego członka rozpoczyna się  

z chwila wyboru, 

5) Rada Rodziców na wniosek Prezydium może podjąć decyzje o wycofaniu ze swego składu  

danego członka zwykła większością głosów, jeżeli uzna, że nie wywiązuje się on ze swoich 

obowiązków,  

6) w przypadku zdekompletowania z innych przyczyn składu poszczególnych organów Rady 

Rodziców, dokonuje się wyborów uzupełniających, 

7) zebrania Rady Rodziców zwołuje Prezydium w zależności od potrzeby nie mniej jak raz na 

pół roku. 

 

3. Kompetencje Rady Rodziców : 

 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności, w który określa w szczególności: wewnętrzna 

strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców,  

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Zespołu Szkół do: 

a) dyrektora Szkoły, 

b) Rady Pedagogicznej, 

c) organu prowadzącego szkołę , 

d) organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

3) wspieranie działalności Szkoły, 

4) gromadzenie funduszu z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; wydatkowanie 

tych funduszy określa regulamin rady rodziców, 

5) organizowanie posiedzeń rady, 

6) organizowanie spotkań Rady Rodziców: 
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a) z rodzicami uczniów, 

b) z dyrektorem szkoły, 

 

7) opiniowanie opracowanych przez radę pedagogiczną kryteriów oceny z zachowania ucznia, 

tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy, 

8) współdziałanie z pedagogiem szkolnym w organizowaniu pomocy pedagogicznej i finansowej 

uczniom, 

9) przedstawiciel Rady Rodziców, na wniosek ucznia, może uczestniczyć bez prawa głosu                           

w egzaminie poprawkowym, 

10) dwóch przedstawicieli Rady Rodziców, wytypowanych przez radę rodziców spośród swoich 

członków, wchodzi w skład komisji przeprowadzającej konkurs na dyrektora Szkoły, 

11) może finansować organizowane przez Szkołę zajęcia pozalekcyjne, 

12) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

13) opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły   

i harmonogramu wdrażania tego programu, 

14) opiniowanie projektu planu finansowego  składanego przez dyrektora szkoły, 

15) skreślony  

 

§17 

 

1. W Szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących  

w skład Zespołu Szkół. 

 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół. 

 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski we wszystkich 

sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami i stawianymi wymogami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz strony internetowej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

6. Do kompetencji samorządu należy: 

1) reprezentowanie ogółu uczniów wobec innych organów Szkoły, 

2) wyrażanie  opinii i wniosków w sprawach dotyczących organizacji życia szkolnego, 

organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, 

3) skreślony 

4) organizowanie zebrań ogólnoszkolnych, apeli, uroczystości i innych imprez szkolnych, 
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5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności szkolne w środowisku 

rówieśniczym i rodzinnym, rozstrzyganie sporów między uczniami, dbanie o sprzęt i 

urządzenia Szkoły, 

6) skreślony, 

7) członkowie samorządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach rady 

pedagogicznej i jej komisjach oraz rady rodziców dotyczących spraw wychowawczych i 

opiekuńczych, 

8) samorząd może posiadać własne fundusze oraz środki wspólnie wypracowane przez uczniów              

i dysponować nimi w porozumieniu z opiekunem samorządu. Operacje finansowe                             

i dokumentacja prawna powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami, 

9) zebrania, narady, spotkania i tym podobne wynikające z działalności samorządu odbywać się 

będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a samorządów klasowych za zgodą wychowawcy 

mogą odbywać się również podczas godziny przeznaczonej do jego dyspozycji. 

10) samorząd opiniuje decyzję wspólnie z radą rodziców o obowiązku noszenia jednolitego stroju 

na terenie szkoły, 

11) Opiniuje wnioski uczniów na stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

 

7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja 

działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie 

poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu w szkole 

określa regulamin wolontariatu będący odrębnym dokumentem. 

 

8. Regulamin Samorządu Szkolnego stanowi odrębny dokument. 

  

 

 

§ 18 

 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli. 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. 

 

2. Podstawą właściwie rozumianej współpracy jest prawo rodziców do: 

1) skreślony  

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów, 

przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i sprawdzających oraz trybu odwołania się od 

oceny z zachowania, 

3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów  

i ewentualnych przyczyn trudności w nauce poprzez między innymi: 

a) informację wychowawcy klasy, 

b) informację nauczyciela przedmiotu, 

c) komunikowanie się z pedagogiem szkolnym na temat sposobu rozwiązywania 

problemów, 

d) pomoc szkoły w dotarciu do właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej celem 

pogłębionej analizy trudności szkolnych czy wyboru innego kierunku kształcenia, 

 

4) skreślony 

5) uczestniczenia w spotkaniach z wychowawcą klasy i nauczycielami innych przedmiotów, 

6) uczestniczenia w spotkaniu rodziców w celu zawiadomienia rodziców o przewidywanej dla 

ucznia okresowej (rocznej) ocenie niedostatecznej. W przypadku nieobecności rodzica na 

zebraniu wychowawca przekazuje rodzicom informację pisemną. 
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3. Podstawą właściwie rozumianej współpracy jest prawo nauczyciela wychowawcy  

do wymagania: 

1) obecności rodziców na spotkaniach informacyjnych o wynikach w nauce i zachowaniu ucznia, 

2) pomocy rodziców w rozwiązywaniu problemów klasy, zarówno natury wychowawczej, jak  

i finansowo – organizacyjnej, 

3) właściwego reagowania na nadzwyczajne wezwania nauczyciela wychowawcy  

lub nauczyciela przedmiotu. 

 

§ 19 

 

Zasady współdziałania organów szkoły: 

 

1. Dyrektor szkoły współpracuje ze wszystkimi organami szkoły poprzez: 

1) organizowanie i przewodniczenie posiedzeniom rady pedagogicznej, 

2) uczestniczenie w miarę potrzeb, z głosem doradczym w posiedzeniach: 

a) Rady Rodziców, 

b) Samorządu Uczniowskiego, 

 

3) umożliwienie przepływu informacji i koordynowanie współpracy pomiędzy organami szkoły, 

4) zajmowanie stanowiska wobec wniosków wpływających od poszczególnych organów szkoły  

i stosowane przepisy postępowania dla danej sprawy. 

 

2. Rada Pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski współpracują poprzez: 

1) zapraszanie na swoje posiedzenia dyrektora szkoły i upoważnionych przedstawicieli 

poszczególnych organów szkoły, 

2) skreślony  

3) skreślony  

 

3. Nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy administracji i obsługi szkoły zobowiązani są do 

zachowania drogi służbowej w przypadku sytuacji konfliktowych w szkole: 

1) składający skargę kieruje ją do organu szkoły zgodnie z jego kompetencjami i powinna być 

ona załatwiona w trybie określonym odrębnymi przepisami. 

2) w przypadku nie załatwienia skargi w określonym terminie przysługuje odwołanie do organu 

prowadzącego szkołę, c/ nie zachowanie drogi służbowej stanowi naruszenie postanowień 

statusu szkoły i norm współżycia w szkole. 

 

4. Sprawy sporne pomiędzy organami szkoły rozstrzyga organ prowadzący Szkołę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4 

 ORGANIZACJA SZKOŁY. 
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§ 20 

 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych  i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania. 

 

 

2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

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

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

Regulację tę określają odrębne przepisy. 

 

§ 21 

 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora Szkoły, na podstawie planów nauczania 

oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Zespołu Szkół opiniuje Rada Pedagogiczna , 

związki zawodowe, zatwierdza Kurator Oświaty i  organ prowadzący Zespół Szkół . 

 

1. skreślony  

 

§ 21 a 

 

1. Zespół Szkół organizuje naukę religii i etyki na podstawie odrębnych przepisów. 

 

2. Rodzice składają pisemną deklarację udziału dziecka w lekcjach religii i etyki w momencie 

podjęcia przez nie nauki w Zespole – oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki 

stanowi odrębny dokument. 

 

3. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnych latach nauki, może natomiast zostać zmieniona. 

 

4. W przypadku rezygnacji z religii i etyki rodzice lub pełnoletni uczniowie robią to w formie 

pisemnego oświadczenia skierowanego do Dyrektora. 

 

5. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii i etyki nie może być powodem 

dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

 

6. Zespół Szkół organizuje lekcje religii i etyki dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów. 

 

7. Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii lub etyki są organizowane w grupach 

międzyklasowych. 

 

8. Ocena z religii i etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej ani na 

ukończenie szkoły. 

 

9. Ocena z religii i etyki jest wystawiana według skali ocen przyjętej w Zasadach 

Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

 

10. W przypadku uczęszczania ucznia na przedmiot religia oraz etyka, ocena roczna jest średnią 

arytmetyczną ocen z obu przedmiotów. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 
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11. W Zespole Szkół prowadzi się zajęcia wychowania do życia w rodzinie na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 

12. Realizacja treści programowych zajęć powinna być merytorycznie spójna z pozostałymi 

działaniami wychowawczymi szkoły. 

 

13. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej 

ani na ukończenie szkoły. Nie odnotowuje się uczestnictwa uczniów w zajęciach w arkuszu ocen 

ucznia oraz na świadectwie. 

 

 

§ 22 

 

1. Podstawową jednostka organizacyjną Szkół w Zespole  jest oddział złożony z uczniów, którzy                              

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem dla danej klasy dopuszczonym  

do użytku szkolnego. 

 

2.  Liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej szkoły jest określona każdego roku w zadaniach 

rekrutacyjnych przez organ prowadzący. 

 

3. skreślony  

 

4. Zasady warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają odrębne 

przepisy i Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania zwane dalej ZWO 

 

5. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub 

zespołach miedzy oddziałowych albo międzyszkolnych. 

 

6. Szczegółowe zasady odbywania praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy. 

 

7. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 

zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych placówek organizacyjnych,                                     

w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia 

praktycznego, ośrodków doskonalenia zawodowego, u pracodawców indywidualnych  

gospodarstw rolnych, oraz tych jednostek, pracodawców, na podstawie umowy  zawartej 

pomiędzy szkołą a daną jednostka, pracodawcą. 

 

8. Zespół Szkół współpracuje z zakładami pracy szkolącymi uczniów  w sprawach realizacji 

programów nauczania  oraz w sprawach wychowawczych. 

 

9. Zespół Szkół nadzoruje realizacje programu praktycznej nauki zawodu poprzez kontrole w 

zakładach  

i u pracodawców . 

 

10. skreślony  

 

§ 23 skreślony 
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§ 24 

 

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

klasowo-lekcyjnym. 

 

2. Czas trwania l godziny zajęć wynosi: 

1) godziny lekcyjnej 45 minut, 

2)  godziny zajęć rewalidacyjnych – 60 minut, 

3) godzin, innych niż wymienionych w pkt 1-2, zajęć pozalekcyjnych 45 minut.  

3. skreślony  

 

4.    Procedury lekcyjne określa regulamin szkoły, który stanowi odrębny dokument. 

 

§ 25 

 

Podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki                           

i bezpieczeństwa będzie opracowany corocznie w oparciu o ramowe plany nauczania. Liczbę 

uczniów w grupach określa dyrektor Zespołu Szkół , uwzględniając specyfikę nauczanego 

zawodu, wymagania przepisowe bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów w sprawie prac 

wzbronionych młodocianym, warunki lokalne, techniczne warsztatów. Liczba uczniów w grupach 

powinna umożliwić realizację programów nauczania. 

1. skreślony  

 

 

§ 26 

 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. praktyczna nauka zawodu, zajęcia dydaktyczno - 

wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła 

zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-

lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek  

i wyjazdów. 

 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. l, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków 

finansowych. 

 

3. skreślony 

 

§ 27 

 

1. Praktyczną naukę zawodu wynikającą z planów i programów nauczania Zespołu Szkół prowadzi 

się w oparciu o: 

1) bazę własną, 

2) gospodarstwa rolne indywidualne i uspołecznione, 

3) zakłady specjalistyczne, 

4) praktyki zagraniczne. 

 

 

§ 28 

 

Zespół Szkół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 
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pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół lub za jego zgodą                                    

z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli. 

 

 

§ 28 a 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem oraz w formie:  

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, 

wyrównawczych, rewalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

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

kształcenia i kariery zawodowej. 

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów i nauczycielom w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Zasady udzielania pomocy określone są w odrębnym 

dokumencie. 

 

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

     terapeutycznych oraz kompensacyjno-korekcyjnych trwa 45   minut, a godzina zajęć  

     specjalistycznych rewalidacyjnych  – 60 minut. 

 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 

4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczecinku oraz innymi 

placówkami wspierającymi pracę Zespołu Szkół celem: 

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielającym uczniom i 

rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole; 

2) udzielania uczniom pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 

3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z 

wychowaniem i kształceniem uczniów. 

 

5. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest Pedagog szkolny. 

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez szkołę uzależniony jest od wieku 

uczniów i potrzeb środowiskowych i jest realizowany poprzez zapewnienie uczniom: 

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

nadobowiązkowe i pozalekcyjne; 

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

pełnienia dyżurów; 

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

4) w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania 

fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne 

przynajmniej jednego opiekuna dla grupy 20 uczniów, 

5) przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być 

zapewniony jeden opiekun dla grupy maksymalnie 15 uczniów, 

6) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę jednej dorosłej osoby nad grupą  regulują 

odrębne przepisy. 

 

 

§ 28 b 
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1. Do zadań wychowawcy klasy, nauczycieli przedmiotów, pedagoga i psychologa  szkolnego  

w ramach doradztwa zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla uczniów Szkoły; 

3) wskazywanie uczniom i ich  rodzicom dodatkowych źródeł informacji na poziomie 

regionalnym , ogólnokrajowym i europejskim dotyczących: 

a) rynku pracy, 

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 

c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań 

zawodowych, 

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych  

w życiu codziennym i zawodowym, 

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi, 

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 

g) porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych. 

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

6) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez Szkołę, 

7) współpraca z instytucjami wspierającym wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, 

 w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

 

§ 29 

 

1. W szkole prowadzona jest biblioteka szkolna służąca realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę 

możliwości, wiedzy o regionie. 

 

2. Biblioteka składa się z wypożyczalni, pomieszczeń na zbiory książek i czasopism oraz 

czytelni. Umożliwia korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz stanowi Centrum Informacji 

Multimedialnej- służące uczniom i pracownikom. 

 

3. Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

3) skreślony 

 

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych              

i po ich zakończeniu. 

 

5. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy w szczególności: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) prowadzenie wypożyczalni i czytelni, 

3) udzielanie informacji i porad czytelnikom, 

4) zgłaszanie dyrektorowi Zespołu potrzeb nabywania wydawnictw objętych programem 

nauczania, 

5) popularyzowanie literatury o walorach poznawczych, dydaktycznych i artystycznych, 

inspirowanie czytelnictwa wśród młodzieży, 

6) zabezpieczenie zbiorów biblioteki przed stratą i zniszczeniem, 
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7) przestrzeganie terminów zwrotu książek, 

8) gromadzenie zbiorów audiowizualnych. 

 

6. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także 

inne osoby na zasadach określonych z obowiązującymi przepisami  w regulaminie biblioteki, 

który jest odrębnym dokumentem. 

 

7.  Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w : 

 

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

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą; 

2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

3) stwarza uczniom warunków do nabycia umiejętności wyszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii 

informacyjno- komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. 

 

8.  Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki zawarte są w odrębnym dokumencie. 

 

§ 29 a 

 

1. W Zespole Szkół mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia 

 i inne organizacje,  a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

 

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania 

zgody Dyrektora szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

 

 

 

Rozdział 5. 

 

 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 30 

 

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

 

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l, określają 

odrębne przepisy. 

 

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego Dyrektor może zatrudnić osobę 

niebędącą nauczycielem, posiadającą przygotowanie zawodowe  uznane przez Dyrektora Szkoły 

za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. 

 

§ 31 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
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2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1) realizacja programu nauczania, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, 

klasach i zespołach, osiąganie w stopniu optymalnym celów szkoły ustalonych  

w programach  i w planie pracy szkoły, 

2) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskowanie  

o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora szkoły, 

3) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychologicznego 

uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów, we współpracy z domem rodzinnym i pedagogiem szkolnym, 

5) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów na 

zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

6) informowanie na bieżąco rodziców, wychowawcy klasy, dyrekcji, rady pedagogicznej              

o wynikach nauczania i problemach wychowawczych uczniów, 

7) uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole            

i przez instytucje wspierające szkołę, 

8) zwracanie uwagi na możliwość zaistnienia zagrożeń dla zdrowia i życia ucznia  

i natychmiastowe informowanie o tym dyrektora Szkoły, 

9) dbanie i odpowiedzialność za powierzony majątek i wyposażenie szkoły, 

10)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

11)  nauczyciele poszczególnych przedmiotów najpóźniej siedem dni przed przewidywanym 

terminem zebrania z rodzicami, mającym na celu poinformowanie rodziców  

o przewidywanych ocenach niedostatecznych, powinni przekazać wychowawcy klasy 

liczbę uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi, 

12)  nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów w budynkach szkoły i na terenie szkoły   

w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, imprez szkolnych oraz w czasie przerw 

międzylekcyjnych, 

13)  nauczyciele wybierają program nauczania oraz podręczniki spośród programów  

i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, który przedstawiają Radzie 

Pedagogicznej, 

14)  pełnią dyżur podczas przerw pomiędzy lekcjami  oraz w czasie innych zajęć 

wymagających opieki nauczyciela, 

15)  nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz zawartych ustaleń w IPET; 

b) posiadającego opinię Poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni 

specjalistycznej, posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym i nauczaniu 

indywidualnym 

16) nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych oraz 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości ucznia. 

 

§ 32 

 

1. W  Zespole powołane są: 

1) Zespół przedmiotów ogólnokształcących, 

2) Zespół przedmiotów zawodowych, 

3) Zespół Wychowawczy.  

 

2. Dopuszcza się możliwość utworzenia zespołów przedmiotowych w miarę potrzeb. 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje wybrany przez nauczycieli przewodniczący zespołu. 
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4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, skorelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia 

decyzji w sprawie wyborów programów naucza, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 

dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie przy organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów 

szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5) zespół przedmiotowy opiniuje przygotowane w szkole autorskie, innowacje  

i eksperymentalne programy nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

5. Zespół wychowawczy tworzą wychowawcy klas, pedagog , psycholog, dyrektor. 

 

6. Zespół wychowawców zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy w formie   

protokołów i składania z niej sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 

7. Zadania zespołu wychowawczego: 

1) koordynowanie prac związanych z realizacją programu wychowawczo – profilaktycznego, 

2) monitoring zachowań uczniowskich,  

3) podejmowanie interwencji wychowawczych i współdziałanie z rodzicami.  

 

 

§ 33 

 

1. W szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną organizuje pedagog i psycholog szkolny. 

 

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego określają odrębne przepisy. 

 

3. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności w zakresie: 

1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń 

szkolnych, 

2) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie 

uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki, 

4) koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej, 

5) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się  

w trudnej sytuacji życiowej, 

6) informowania kto prowadzi lub organizuje różnego rodzaju formy terapii psychologicznej dla 

uczniów. 

 

4. Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez Zespół 

postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. 

 

5. Zadania określone w ust. 3 pedagog szkolny może realizować w następujących formach: 

1) wywiadów rodzinnych, 

2) rozmów z nauczycielami, rodzicami, uczniami, kuratorami zawodowymi i społecznymi, 

sądami rodzinnymi dla nieletnich, przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

pedagogami szkół podstawowych, pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej. 
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6. Do zadań Psychologa szkolnego należy: 

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

potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia 

odpowiednich form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, 

mediacyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli; 

4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym ucznia; 

6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 

problemowo-zadaniowych w działaniach wychowawczo-profilaktycznych wynikających  

z programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły. 

 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest dobrowolna i nieodpłatna, udzielana na wniosek 

ucznia, rodziców, nauczyciela uczącego, pedagoga, psychologa, poradni psychologiczno – 

pedagogicznej,  poradni specjalistycznej. 

 

8. W ramach doradztwa zawodowego do zadań wychowawcy klasy, nauczycieli przedmiotów  

i pedagoga szkolnego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla uczniów Szkoły; 

3) wskazywanie uczniom i ich  rodzicom dodatkowych źródeł informacji na poziomie 

regionalnym , ogólnokrajowym i europejskim dotyczących: 

a) rynku pracy, 

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 

c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań 

zawodowych, 

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu 

codziennym i zawodowym, 

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi, 

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 

g) porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych. 

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

6) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez Szkołę, 

7) współpraca z instytucjami wspierającym wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,  

w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

 

 

 

 

§ 34 

 

1. Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danej 

klasy, a w szczególności: 
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego nauczania się  

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów. 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w Szkole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

4) organizowanie spotkań mających na celu terminowe poinformowanie rodziców  

o planowanych ocenach niedostatecznych. 

 

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

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi koordynuje ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzeba jest 

indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazania im pomocy w ich działaniach wychowawczych 

wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań  

i szczególnych uzdolnień uczniów. 

 

3. W ramach kontaktów z rodzicami swoich uczniów wychowawca klasy organizuje ogólne 

zebranie rodziców oraz spotkania indywidualne według potrzeb, a ponadto: 

1) ustala oceny z zachowania i informuje o nich uczniów, 

2) dba o frekwencję uczniów, 

3) współdziała z kierownikiem, wychowawcami i wychowankami internatu w celu poznania  

i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, 

4) wnioskuje o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych, materialnych swoich 

wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i dyrektora Szkoły, 

5) wnioskuje o przyznanie nagród i kar, 

6) ma prawo udzielanie poręczenia za uczniów, którym ma być wymierzona kara, 

7) ma prawo ustanowić (przy współpracy z rodzicami) własne formy nagradzania i motywowania 

wychowanków, 

8) informuje rodziców i uczniów z 4-tygodniowym wyprzedzeniem o przewidywanych dla 

ucznia ocenach niedostatecznych okresowych i rocznych. 

 

4. Wychowawca prowadzi dokumentacje klasy i każdego ucznia, a w szczególności: 

1) okresowe i roczne zestawienia i obliczenia wyników statystycznych (oceny, frekwencje itp.), 

2) skreślony  

3) wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego, 

4) uzupełnia arkusze ocen uczniów,  

5) przygotowuje wszystkie dokumenty potrzebne do wystawienia świadectw końcowych,  

 

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony dyrektora Szkoły, doradcy metodycznego oraz innych placówek i instytucji oświatowych   

i naukowych. 
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6. skreślony  

 

 

 

 

§ 34 a 

 

2. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest  do: 

1) udostępniania zbiorów w bibliotece; 

2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury; 

3) udzielania informacji o zbiorach; 

4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów; 

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

6) informowania nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 

7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa. 

 

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 

1) gromadzenia zbiorów; 

2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów; 

3) organizacji udostępniania zbiorów; 

4) organizacji warsztatu informacyjnego. 

 

3.  Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę  : 

1) z  rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, 

informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej; 

2) biblioteką publiczną i pedagogiczną oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego 

propagowania różnych imprez czytelniczych; 

3) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu. 

 

4.W ramach organizacji pracy Szkoły nauczyciel bibliotekarz realizuje inne zadania zlecone przez 

Dyrektora; 

 

§ 34 b 

 

1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez Szkołę mogą brać udział 

także wolontariusze. 

 

2. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym  

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

 

3. Szczegółowe zadania wolontariuszy  i sposób ich wykonywania zawarte są w Regulaminie 

Wolontariatu. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6. 
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 UCZNIOWIE SZKOŁY. 
 

§ 35 

 

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej wszystkich typów szkół wchodzących  

w skład Szkoły jest ukończenie szkoły stanowiącej podbudowę programową dla danego typu 

szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2. Kandydaci do szkoły muszą mieć odpowiedni wiek i spełniać wymagania zdrowotne określone 

dla danego zawodu. 

 

3. Rekrutacji do szkoły dokonuje powołana przez dyrektora komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna  

w oparciu o plan naboru w danym roku szkolnym i obowiązujące przepisy prawne. 

 

4. Kandydaci do szkoły powinni złożyć wymagane przepisami dokumenty. 

 

5. Ponadto pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadkach równorzędnych wyników 

uzyskanych  w postępowaniu kwalifikacyjnym mają: 

1) kandydaci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi poradni wychowawczo - zawodowych lub 

psychologiczno pedagogicznych, jeżeli spełniają wymagania zdrowotne dla danego typu 

szkoły, 

2) sieroty i wychowankowie domów dziecka oraz rodzinnych domów dziecka, 

3) kandydaci o wyjątkowych uzdolnieniach, którzy mieli ustalony indywidualny tok nauczania, 

4) kandydaci pochodzący ze środowiska wiejskiego i z rodzin nauczycieli. 

 

6. Laureatom i finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych przysługują preferencje określone 

w odrębnych przepisach. 

 

7. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych określają odrębne przepisy oraz opracowany  

 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną regulamin naboru do szkoły. 

 

 

§ 36 

 

1. W zależności od typu szkoły wchodzącej w skład Zespołu mogą uczęszczać  uczniowie: 

1) do  4 letniego technikum zawodowego na podbudowie  szkoły gimnazjalnej,  

2) do 3 letniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły gimnazjalnej, 

3) skreślony 

4) skreślony  

 

2. Zasady przechodzenia uczniów (przenoszenia) z jednego typu szkoły do innego określają odrębne 

przepisy. 

 

3. Warunki powtarzania klasy określa Regulamin Szkolny, który stanowi odrębny dokument. 

 

 

 

 

 

 

§ 37 
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1. Uczeń ma prawo do: 

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

umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania 

jego godności, 

3) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów  

w nauce, 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 

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

biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających w szkole, 

12) indywidualnego toku nauki na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów),  

po zasięgnięciu przez dyrektora szkoły opinii rady pedagogicznej i poradni pedagogiczno-

psychologicznej, 

13) korzystania z różnych form wypoczynku i rekreacji organizowanych w szkole i przez Szkołę, 

14) opieki zdrowotnej obejmującej w szczególności świadczenia profilaktyczne, tzn. powszechne 

badania lekarskie profilaktyczne, badania przesiewowe,  

       15)   korzystania z wyżywienia w stołówce oraz zamieszkania w internacie przy Zespole Szkół 

               Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku. 

16)  wybierać i być wybieranym do władz samorządu szkolnego, 

15) decydować o uczęszczaniu na lekcje religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie; 

16) zapoznania z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

17) uczestniczenia w redagowaniu i wydawaniu gazetki szkolnej oraz strony internetowej, 

18) współorganizowania działalności oświatowej, kulturalnej i sportowej oraz rozrywkowej  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

19) otrzymywać wyłącznie oceny pozytywne przez pierwsze dwa tygodnie nauki w klasie 

pierwszej, 

20) otrzymywać informacje o przewidywanych ocenach okresowych lub rocznych na tydzień 

przez klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

21) otrzymywać informację o okresowym (rocznym) zagrożeniu stopniu niedostatecznym  

- 4 tygodnie przed zakończeniem semestru (roku szkolnego), 

22) do powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o formie i zakresie prac pisemnych 

klasowych, w ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian, należy dotrzymać terminu 

zwrotu prac: j. polski - 3 tygodnie, inne przedmioty - 2 tygodnie, 

23) do egzaminu poprawkowego, 

24) odwołać się do ustalonej przez Komisję oceny niedostatecznej,  

25) skreślony 

26) zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o wstrzymanie kary po uzyskaniu poręczenia 

nauczyciela, samorządu uczniowskiego lub rodziców, 

27) uczeń pozostawiony na drugi rok w tej samej klasie ma prawo ją powtarzać za zgodą rady 

pedagogicznej, 

28) informacji o zakresie wiedzy i umiejętności wymaganych na określone oceny, 

29) ma prawo być oceniany zgodnie z kryteriami ocen, 
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30) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, posiadający opinię z Poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, poradni specjalistycznej, posiadającego orzeczenie  

o kształceniu specjalnym i nauczaniu indywidualnym. 

 

2. skreślony  

 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza 

dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

2) systematycznego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych i właściwego zachowywania się 

w ich trakcie,  

3) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych 

(określa regulamin szkoły), 

4) dbanie o schludny wygląd i noszenie odpowiedniego stroju na co dzień oraz stroju galowego 

podczas uroczystości szkolnych; 

4a) uczniowie LO mają obowiązek, w wyznaczone dni, ubierać mundur, który składa się  

z bluzy typu olimpijka, spodni, butów, czapki; na rękawie bluzy jest owalna naszywka: na 

czarnym tle żółte litery z napisem Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica Szczecinek, w środku 

znajduje się symbol strażacki z napisem LO, na czapce jest umieszczony symbol strażacki  

z napisem LO; 

5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 

6) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, dbałość o wspólne dobro, 

ład i porządek w szkole, 

7) stosowania się do postanowienia Rady Pedagogicznej w związku z zakazem 

korzystania(używania) telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych (regulamin szkoły), 

8) wykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły, 

9) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych 

uczniów, 

10) troszczenia się o mienie szkoły i jego estetyczny wygląd, utrzymania porządku na korytarzach  

i w pomieszczeniach , nie niszczenia ścian, elewacji budynku i sprzętu,  za zniszczenie mienia 

uczeń ponosi odpowiedzialność materialną, 

11)  nieużywania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć 

szkolnych; nieużywanie oznacza całkowite wyłączenie urządzenia;  

12)  dopuszcza się korzystanie z urządzeń, gdy nauczyciel danego przedmiotu wyrazi zgodę na 

użycie ich w celach dydaktycznych; 

13)  Zabrania się nagrywania filmów i robienia zdjęć uczniom i pracownikom Zespołu Szkół oraz   

rozpowszechniania w jakikolwiek sposób zdjęć i filmów z wizerunkiem uczniów  

14)  i pracowników bez ich zgody. 

 

4. skreślony  

§ 38 

 

1. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową i przykładną postawę oraz za osiągnięcia                        

w olimpiadach, konkursach i turniejach uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia  

i nagrody: 

1) pochwałę nauczyciela i wychowawcy wobec klasy, 

2) pochwałę dyrektora Szkoły wobec uczniów Szkoły, 

3) list pochwalny rady pedagogicznej do rodziców, 

4) nagrodę rzeczową lub inną uchwaloną przez radę pedagogiczną, 

5) wpis do kroniki szkolnej, 
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6) skreślony 

 

2. skreślony 

 

3. Za niewłaściwy stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych oraz postępowanie 

wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, naruszanie zasad współżycia społecznego  

oraz chuligaństwo, uczeń może być ukarany poprzez: 

 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) upomnienie lub naganę dyrektora Szkoły, 

3) upomnienie lub naganę dyrektora Szkoły wobec młodzieży, 

4) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach, 

5) skreślony  

6) skreślony  

7) usunięcie ze szkoły. 

 

4. skreślony  

 

 

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora Szkoły do skreślenia 

uczniów z listy uczniów, zgodnie z uprawnieniami w następujących przypadkach: 

1) w przypadku rezygnacji z dalszej nauki w szkole na wniosek rodziców, opiekunów 

prawnych lub na wniosek pełnoletniego ucznia, 

2) w przypadku przeniesienia się ucznia do innej szkoły na wniosek rodziców, opiekunów 

prawnych lub na wniosek pełnoletniego ucznia, 

3) gdy uczeń został przeniesiony z innej szkoły lub do równoległej klasy w swojej szkole   

i dopuścił się ponownie tego samego czynu naruszającego porządek szkoły, za który został 

przeniesiony. 

4) za stosowanie praktyk seksualnych naruszających godność drugiego człowieka 

/molestowanie, wykorzystywanie seksualne, zmuszanie do praktyk seksualnych/, 

5) picia alkoholu na terenie szkoły i poza nią, 

6) zażywania narkotyków, środków odurzających na terenie szkoły i poza nią, 

7) rozpowszechniania narkotyków, środków odurzających i alkoholu na terenie szkoły  i poza 

nią, 

8) znęcania się - psychicznego i fizycznego - nad koleżankami i kolegami, wymuszania okupu 

lub innych chuligańskich zachowań wobec koleżanek i kolegów, 

9) udowodnienia kradzieży, udowodnienia usiłowania kradzieży lub celowego zniszczenia 

rzeczy stanowiących mienie szkoły, koleżanek lub kolegów, 

10) wulgarnego odnoszenia się do nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, 

koleżanek  

i kolegów, 

11) udowodnienia kradzieży lub zniszczenia dokumentacji szkolnej lub klasowej,  

a w szczególności dzienników lekcyjnych, 

12) znęcania się nad zwierzętami, 

13) uchybienia godności, zniszczenia, zbezczeszczenia sztandaru szkoły, godła państwowego, 

zbiorów w Izbie Pamięci na terenie szkoły lub za te czyny wobec symboli narodowych  

i miejsc pamięci narodowej poza szkołą, 

14) dużą liczbą godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych, 

15) rażące nieprzestrzeganie obowiązków ucznia określonych statutem, 

16) rażącego naruszenia regulaminu internatu. 

 

6. skreślony 
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7. Decyzję w sprawie nagród i kar w stosunku do ucznia podejmuje dyrektor szkoły  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. 

 

8. Wymierzenie kary powinno być poprzedzone wyjaśnieniem i wysłuchaniem ucznia. 

 

9. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary nałożonej przez nauczyciela do dyrektora 

szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. 

 

10. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie nałożonej kary na ucznia, jeżeli uzyska poręczenie 

samorządu uczniowskiego lub nauczyciela, wychowawcy, opiekuna. 

 

11. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora i radę 

pedagogiczną do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni  

od daty wymierzenia kary.  

 

12. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu 

nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze w postaci ustnego lub pisemnego 

powiadomienia. 

 

 

§ 39 

 

1. Nieobecności ucznia w szkole zostają usprawiedliwione poprzez przedstawienie przez niego: 

1) zaświadczenia lekarskiego, jeżeli uczeń nie przystąpi z przyczyn zdrowotnych 

 do następujących egzaminów: 

a) klasyfikacyjnego, 

b) poprawkowego. 

 

2) usprawiedliwienia pisemnego przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niepełnoletniego,  

3)  usprawiedliwienia pisemnego przez ucznia pełnoletniego. 

4) zasady i tryb usprawiedliwiania nieobecności przez ucznia określa regulamin szkoły.  

 

2. Za nieprawidłową frekwencję zastosowane zostaną stopniowane kary: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, opiekuna (zasady określa regulamin szkoły), 

2)  upomnienie Rady Pedagogicznej (zasady określa regulamin szkoły, 

3) skreślenie z listy uczniów następuje w przypadku nieusprawiedliwionego       opuszczenia 

nagminnie zajęć lekcyjnych  (zasady określa regulamin szkoły), 

4) za samowolne (nieusprawiedliwione) porzucenie zajęć lekcyjnych, nieprzerwane wagary 

ucieczek z pojedynczych lekcji w ciągu miesiąca (zasady określa regulamin szkoły), 

5)  o każdorazowej takiej sytuacji wychowawca zobowiązany jest do poinformowania w   formie 

pisemnej lub ustnej rodziców (opiekunów prawnych) ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6 a. 
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 

 § 39 a 

1. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania, zwane dalej ZWO określają warunki i sposób oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku zgodnie  

z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów  

i sprawdzianów – obowiązującymi w szkołach publicznych, a ustalonymi przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy, które uwzględnia przedmiotowy 

system oceniania.  

 

3. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia.  

 

 4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 

nauczania, uwzględniających tę podstawę.  

 

 5. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

 i norm etycznych.  

 

 

 6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

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

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej; 

7) niesienie pomocy uczniowi w nauce poprzez ustne informowanie go o tym, co zrobił dobrze  

i jak powinien się dalej uczyć. 

 

 7.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do     uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;  

3) bieżące ocenianie i klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
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zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji  

o postępach i trudnościach ucznia w nauce; 

8) określenie warunków i trybu odwołania się od przewidywanych przez nauczyciela  

i wychowawcę ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

 

1) Ocenianie zewnętrzne prowadzi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. 

 

§ 39 b 

 

1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania wewnątrzszkolnego  zawarte są  

w Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania, zwane dalej ZWO. 

 

2. Na podstawie ZWO nauczyciele samodzielnie lub w ramach zespołów przedmiotowych 

opracowują Przedmiotowe Systemy Oceniania i składają je u dyrektora szkoły do 15 września 

każdego roku, jeśli uległy zmianie.  Przedmiotowe Systemy Oceniania dostępne są  

w gabinecie Wicedyrektora. 

 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców:  

a. o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

b. o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

c. o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) informuje uczniów 

oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

zachowania.   

 

5. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 3 i 4 informacji uczniom i rodzicom 

powinien znajdować się w dzienniku lekcyjnym. 

 

6. Nieobecność rodziców na pierwszym zebraniu zwalnia nauczycieli i wychowawców  

z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust.3 i 4. Z uwagi na nieobecność rodzic 

powinien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39 c 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym  
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z praktycznej nauki zawodu, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy  

i w indywidualnych gospodarstwach rolnych – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, 

instruktor praktycznej nauki zawodu lub opiekun praktyk zawodowych, a śródroczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna  

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie Szkoły. 

 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę. 

 

5. Sprawdzone i ocenione  pisemne prace kontrolne udostępnia się uczniom i ich rodzicom  

w sposób ustalony przez dyrektora szkoły. Na wniosek ucznia lub jego rodziców inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom  

na terenie szkoły i na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu. Prace pisemne  

z danego roku szkolnego nauczyciel przechowuje do końca sierpnia tego roku. 

 

 

§ 39 d 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych  

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiedni do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych innymi przepisami. 

 

2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach 

określonych innymi przepisami. 

 

3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 

względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub 

zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym w przypadkach określonych innymi przepisami. 

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych  

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

5. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie tej opinii. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze 

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

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

7. Nauczyciel wychowania fizycznego dla ucznia posiadającego opinię lekarza                     

ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych jest obowiązany 

uwzględniać je na zajęciach wychowania fizycznego. 
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§ 39 e 

1. W Zespole Szkół stosuje się ocenianie: 

1) bieżące, 

2) śródroczne, 

3) roczne. 

2. Ocena bieżąca jest, wyrażoną w przyjętej skali, informacją o obserwowanych przez nauczyciela 

postępach w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z programu nauczania. 

3. Ocenianie śródroczne i roczne jest ustaleniem ocen klasyfikacyjnych wynikających           

z podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia w odpowiednim okresie – w terminie na trzy dni 

nauki przed dniem klasyfikowania tj. klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

4. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w terminach wyznaczonych przez Dyrektora  

w okresie od 01 września do 15 grudnia – w klasach programowo najwyższych oraz  

od 01 września do 15 stycznia w pozostałych klasach. 

5. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w następujących terminach: 

1) w klasach programowo najwyższych zgodnie z rozporządzeniem MEN, 

2) w pozostałych klasach – w terminie wyznaczonym przez Dyrektora w ostatnich dwóch 

tygodniach do zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

6. Do bieżącego oceniania oraz śródrocznego i rocznego klasyfikowania stosuje się stopnie według 

następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 

3) stopień dobry – 4 

4) stopień dostateczny – 3 

5) stopień dopuszczający – 2 

6) stopień niedostateczny   – 1 

7. W bieżącym ocenianiu do stopni „bardzo dobry”, „dobry” i „dostateczny” można dodawać 

informację uzupełniającą w postaci znaków „+” i „-”, oznaczającą odpowiednio podwyższenie lub 

obniżenie oceny. 

8. Bieżące, śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych (przedmiotów nauczania) ustala 

nauczyciel, stosując postanowienia ZWO oraz zasady zawarte w zatwierdzonym przez Dyrektora 

Przedmiotowym Systemie Oceniania, zwanym dalej PSO, zawierającym szczegółowe kryteria 

ocen. 

9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje  

świadectwo z wyróżnieniem. 

10. W Zespole organizowana jest praktyka zawodowa, na warunkach i w trybie określonych  

w odrębnych przepisach. 

11. Ocenę klasyfikacyjną z praktyk  zawodowych ustala opiekun praktyk. 

 

 

 

 

§ 39 f 

Kryteria oceniania zachowania . 
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1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego 

kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych 

osób. 

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania. 

3.   Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;  

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

4.   Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

 

3. Szczegółowe kryteria ocen zachowania.  

1)  Ocenę  wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków powierzonych przez wychowawcę, samorząd klasowy, 

kolegów; 

b) jest organizatorem lub współorganizatorem imprez klasowych/szkolnych; 

c) aktywnie pracuje w samorządzie szkolnym, klasowym, innej organizacji szkolnej lub 

pozaszkolnej; 

d) nie ulega nałogom;  

e) dba o kulturę słowa, estetykę wyglądu;  

f) z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej; 

g) swoim zachowaniem nie narusza godności innych ludzi, właściwie reaguje w sytuacjach 

konfliktowych; 

h) chętnie udziela różnorodnej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji (pomaga  

w nauce, interesuje się losem koleżanek i kolegów);  

i) dba o czystość i estetykę szkoły;  

j) szanuje wytwory pracy ludzkiej, dba o mienie swoje i szkolne;  

k) zauważa własne błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić; 

l) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia; 

m) w nauce osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości, umiejętności i talentu;   

n) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się do 3 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu 

semestru.  

 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków powierzonych przez wychowawcę, samorząd 

klasowy, kolegów; 

b) aktywnie pracuje w samorządzie szkolnym, klasowym, innej organizacji szkolnej lub 

pozaszkolnej; 

c) nie ulega nałogom;  
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d) dba o kulturę słowa, estetykę wyglądu;  

e) swoim zachowaniem nie narusza godności innych ludzi, właściwie reaguje w sytuacjach 

konfliktowych; 

f) chętnie udziela różnorodnej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji (pomaga  

w nauce, interesuje się losem koleżanek i kolegów);  

g) dba o czystość i estetykę szkoły;  

h) szanuje wytwory pracy ludzkiej, dba o mienie swoje i szkolne;  

i) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia; 

j) w nauce osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości, umiejętności i talentu;   

k) ubiera się stosownie do wymaganych okoliczności; 

l) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się do 6 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu 

semestru.  

 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a)  wywiązuje się z obowiązków powierzonych przez wychowawcę, samorząd klasowy, 

kolegów; 

b) uczestniczy w charakterze wykonawcy w  imprezach klasowych; 

c)  pracuje w samorządzie klasowym lub na rzecz klasy; 

d) nie ulega nałogom;  

e) dba o kulturę słowa, estetykę wyglądu;  

f) swoim zachowaniem nie narusza godności innych ludzi, właściwie reaguje w sytuacjach 

konfliktowych; 

g) szanuje wytwory pracy ludzkiej, dba o mienie swoje i szkolne;  

h) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia; 

 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) wywiązuje się z obowiązków powierzonych przez wychowawcę, samorząd klasowy, kolegów; 

b) większość zadań wykonuje bez zastrzeżeń; 

c) stara się dbać o kulturę słowa, estetykę wyglądu;  

d) zdarza mu się palić papierosy na terenie szkoły i poza nią; 

e) swoim zachowaniem nie narusza godności innych ludzi; 

f) przestrzega norm regulaminu uczniowskiego; 

g) zdarza mu się opuszczać godziny lekcyjne i spóźniać się na zajęcia bez usprawiedliwienia; 

h) nie dostrzega potrzeby pomocy innym. 

 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) jest bierny lub działa destrukcyjnie na życie w grupie rówieśniczej; 

b) nie wywiązuje się z obowiązków wobec kolegów, klasy i szkoły; 

c) jest nieżyczliwy, nietaktowny i złośliwy w stosunkach międzyludzkich; 

d) jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny; 

e) często spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia;  

f) utrudnia prowadzenie zajęć,  

g) swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych;  

h) nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskiwaniem pozytywnych wyników w nauce; 

i) ubiera się niestosownie do wymogów szkoły;  

j) niszczy mienie szkolne. 

 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) jest bierny lub działa destrukcyjnie na życie w grupie rówieśniczej; 

b) nie wywiązuje się z obowiązków wobec kolegów, klasy i szkoły; 

c) jest nieżyczliwy, nietaktowny i złośliwy w stosunkach międzyludzkich; 
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d) jest agresywny i wybuchowy; 

e) używa wulgaryzmów, nie troszczy się o kulturę języka; 

f) narusza godność osobistą i cielesną innych; 

g) łamie przepisy regulaminowe, nie dostrzega błędów i ich nie poprawia;  

h)  świadomie stwarza zagrożenia dla innych; 

i)  niszczy mienie szkoły; 

j)  przywłaszcza sobie cudzą własność; 

k)  ulega nałogom; 

l) nagminnie spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia; 

m) nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych. 

  

4. Wystąpienie nawet jednego z kryteriów dotyczących oceny nagannej może być podstawą do jej 

wystawienia uczniowi spełniającemu kryteria pozostałych ocen. W szczególnych przypadkach rada 

pedagogiczna upoważnia wychowawcę klasy do niewielkich odstępstw od wyżej wymienionych 

ustaleń.  

 

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 39 g 

 

Sposoby sprawdzania postępów edukacyjnych uczniów. 

1. W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy kontroli:  

1) odpowiedzi ustne,  

2) prace pisemne,  

3) prace właściwe danemu przedmiotowi, na przykład ćwiczenia praktyczne, doświadczalne, 

sprawnościowe, 

4) referaty, prezentacje, projekty,  

5) aktywność na lekcji,  

6) prace domowe, 

7) twórczość własna. 

 

2. Prace pisemne mogą być realizowane w formie prac klasowych (sprawdzianów) i testów  

przewidzianych w planie realizacji programu nauczania lub kartkówek obejmujących materiał 

z trzech ostatnich lekcji.  

 

3. Nauczyciel informuje uczniów o terminie pracy klasowej (sprawdzianu) z tygodniowym 

wyprzedzeniem oraz dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku lekcyjnym. W ciągu dnia 

uczniowie mogą mieć jedną, a w ciągu tygodnia trzy prace klasowe (sprawdziany). Zapis ten nie 

dotyczy kartkówek. 

 

4. Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów z 

zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu nie obowiązuje pkt. 3. 

 

5. Praca klasowa (sprawdzian) powinna być poprzedzona lekcją utrwalającą materiał. Nauczyciel 

zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału, jaki obejmuje ta praca. 

 

6. Prace klasowe (sprawdziany) są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na pracy z przyczyn losowych 

ma obowiązek zaliczyć materiał w trybie i formie określonej przez nauczyciela w PSO. 
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7. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych w ciągu 2 tygodni. Dopuszcza się 

wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela 

w szkole. Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem czerwonym, wpisuje 

też datę ich sprawdzenia (omówienia), a prace przechowuje do końca danego roku szkolnego. 

Uczeń ma  prawo do poprawienia oceny na zasadach określonych w PSO.  

 

8. Kartkówki trwają 10-15 minut i nie wymagają zapowiedzi oraz uzgadniania terminu. 

 

9. Oceny wpisujemy do dziennika kolorem czerwonym. 

 

10. Na tydzień przed radą klasyfikacyjną prac pisemnych nie przeprowadza się. 

 

 

        § 39 h 

 

1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w styczniu, 

 a w przypadku  klas programowo najwyższych w grudniu. 

 

2. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się w czerwcu, a w przypadku  klas programowo 

najwyższych w kwietniu. 

 

 

§ 39 i 

 

1. Szczegółowe zasady wystawiania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zawarte 

są w ZWO. 
 

2. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych: 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

 

 

§ 39 j 

 

1. O osiągnięciach ucznia powiadamiamy rodziców na zebraniu informacyjnym.  

 

2. Na 4 tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w I semestrze oraz przed zakończeniem 

roku szkolnego nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują uczniów o 

zagrożeniach oceną niedostateczną, a wychowawca informuje o tym fakcie rodziców. 

 

3. Nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.  

 

4. W przypadku nieobecności rodzica  na zebraniu informacja o zagrożeniach może być przekazana 

listownie lub telefonicznie. 

 

 

5. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu ocenę klasyfikacyjną śródroczną lub roczną 

wystawia nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 
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6. Tryb ustalania oceny zachowania: 

1) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy 

sporządza listę uczniów z proponowanymi ocenami z zachowania i przedstawia ją 

nauczycielom uczącym w danej klasie oraz innym zainteresowanym nauczycielom w celu 

zaopiniowania;  

2) ustalając ocenę zachowania ucznia, wychowawca może wziąć pod uwagę także opinie 

organizacji uczniowskich oraz innych pracowników Szkoły;  

3) oceniany uczeń ma prawo do wyrażenia opinii o własnym zachowaniu;  

4) przy wystawianiu rocznej oceny z zachowania (podobnie jak przy wystawianiu ocen rocznych 

z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych) bierze się pod uwagę osiągnięcia 

ucznia w całym roku szkolnym;  

5) wyjściową oceną do ustalenia oceny z zachowania jest ocena „dobra”.  

 

7. Po klasyfikacji śródrocznej w ciągu tygodnia wychowawcy klas przeprowadzają spotkania 

z rodzicami i omawiają wyniki klasyfikacji.  

 

8. Na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych (w czwartek) nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne wpisują do dziennika w osobnej rubryce przewidywane roczne 

oceny klasyfikacyjne, a wychowawca przewidywaną roczną ocenę z zachowania.  

 

9. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych: 

a) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych po złożeniu osobiście lub przez rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem  

w tej sprawie w terminie do 5 dni od spotkania wychowawcy z rodzicami; 

b) wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia 

nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych; 

c) nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami 

edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie 3 dni od otrzymania wniosku i informuje 

pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu. 

 

10. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania po 

złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie 

do 5 dni po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie. Wniosek należy złożyć na ręce 

wychowawcy klasy. Nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego 

kryteriami oceniania zachowania, podejmuje decyzję w terminie 3 dni od otrzymania wniosku  

i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu. 

 

11. Roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele najpóźniej na 2 dni przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

 

§ 39 k 

 

1. Pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny/egzaminy klasyfikacyjne należy złożyć na piśmie do 

dyrektora szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady 

pedagogicznej.  

 

2. W przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny/egzaminy klasyfikacyjne z powodu  

nieusprawiedliwionej nieobecności, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze jawnego 

głosowania zwykłą większością głosów.  
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2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;  

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą 

nie obejmuje egzaminu z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 

4. Uczniowi, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 

zachowania.  

 

1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt.7.  

 

7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

 

8.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Egzamin musi być 

przeprowadzony nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. O terminie egzaminu powiadamia wychowawca klasy. 

 

9. Egzamin dotyczący klasyfikacji śródrocznej musi odbyć się nie później niż do 1 marca danego 

roku szkolnego. 

 

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

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

przez dyrektora szkoły.  

 

11. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje komisja 

przedmiotowa i przekazuje dyrektorowi szkoły najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych 

danego roku szkolnego.  

 

12. Stopień trudności zagadnień (zadań praktycznych) powinien być różny i odpowiadać 

poszczególnym kryteriom ocen.  

 

13. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel (komisja) ustala ocenę 

według skali zawartej w §39 e ust.6.  

 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 3a, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

 

15. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który 

zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 

szkołą.  

 

16. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy 

w ciągu jednego dnia.  

 

17. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice  

ucznia.  



47 

 

 

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w   szczególności:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, 

2) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,  

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.  

 

19. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

 

 

20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentach przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”.  

 

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna . 

22. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny klasyfikacyjne ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, otrzymuje promocję do 

klasy wyższej. 

23. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

24. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i formie określonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

§ 39 l 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia składa się 

od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:  

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 

pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

 

3. Sprawdzian, a także pracę komisji przeprowadza się w trybie i formie określonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
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4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Z prac komisji 

sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.   

 

5. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

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

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku 

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

  

§ 39 ł 

 

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

zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na 

dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczną 

ocenę uzyskana z tych zajęć. 

 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza w trybie i formie określonej przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

 

5. Pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice do Dyrektora szkoły nie 

później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej w danym 

roku szkolnym.  

 

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

 

7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminów  

z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.  

 

8. Informacja o wyznaczonym terminie egzaminu poprawkowego znajduje się na tablicy ogłoszeń 

 i w sekretariacie szkoły. 

 

9. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania egzaminacyjne 

zgodne z wymaganiami programowymi (na każdą ocenę), przygotowuje komisja przedmiotowa. 

 

10. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą:  

1) dyrektor szkoły lub jego zastępca - jako przewodniczący komisji;  
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2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;  

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

 

11. Nauczyciel, o którym mowa w ust 10 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

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

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

 

12. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności:  

1) skład komisji;  

2) termin egzaminu poprawkowego;  

3) pytania egzaminacyjne;  

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu. 

 

13.  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

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

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

Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

 

15. Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia, rodziców  

najpóźniej w dniu egzaminu. 

 

16. Pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu należy złożyć do Dyrektora szkoły 

równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności. 

 

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

wyższej i powtarza klasę. 

 

18. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w 

klasie programowo wyższej. 

 

19. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 

oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (także w wyniku egzaminu poprawkowego). 

 

20. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię 

albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę uzyskana z tych zajęć. 
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Rozdział 7. 

 DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE ORGANIZACJI  

IMPREZ, WYCIECZEK, OBOZÓW 

 

§ 40 

       

     Szkoła może organizować różne formy zajęć terenowych i wyjazdów grupowych uczniów 

stanowiącą część procesu dydaktyczno-wychowawczego Regulamin organizacji wycieczek i imprez 

turystyczno – krajoznawczych stanowi odrębny dokument. 

 
 

§ 41 skreślony 
 
 

§ 42 skreślony 

 

§ 43 skreślony 

 

§ 44 skreślony 

         

§ 45 

1.  Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach ( z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się 

w ramach zająć lekcyjnych ) i imprezach wymaga zgody rodziców albo opiekunów.                  

2.  Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym         

 i  organizacyjnym ,a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki 

trasy ,zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu. 

 

3.  Szkoła organizująca wycieczkę lub imprezę zobowiązana jest  do zapewnienia właściwej opieki  

i bezpieczeństwa jej uczestnikom. 

 

4.   Szczegółowe zasady dotyczące zapewnienia opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek i imprez 

krajoznawczo-turystycznych określają odrębne przepisy. 

 

§ 46 skreślony 

 

 

§ 47 skreślony 

 

 

§ 48 skreślony 

 

§ 49 skreślony  
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§ 50 skreślony 

 

 

§ 51 skreślony 

 

 

 

Rozdział 8. 

 

 INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI 

  

 

§ 52 

 

 

1. skreślony  

 

2. skreślony  

 

 

3. W Zespole Szkół wprowadzono monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz 

zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami. 

 

4. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary 

1) wejście główne szkoły, 

2) wejście i hol przy sekretariacie, 

3) hol dolny – 2 kamery, 

4) hol górny – 2 kamery, 

5) szatnie, 

6) biblioteka, 

7) hol przed aulą i przebieralnie w-f. 

 

5. Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w sekretariacie szkoły. 

 

6. Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 30 dni, zasady wykorzystania zapisów monitoringu są określone 

w programie wychowawczym szkoły.  

 

 

Rozdział 9. 
 

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 53 

 

1.  Zespół używa pieczątki i pieczęci o treści wymienionej w § 2 pkt. 5 statutu: 

1) jednego stempla prostokątnego o wymiarach 40 x 16 mm, 

2) dwóch pieczęci urzędowych okrągłych o średnicy 20 i 35 mm. 

 

2. Zespół posiada pieczątkę urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, 

zawierającą nazwę Zespołu. 
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3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach dotyczących poszczególnych szkół 

wchodzących w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły. 

 

3a  Pieczęcie i stemple Zespołu Szkół  zawierają: 

1) pełną nazwę szkoły, 

2) siedzibę szkoły (dokładny adres – stempel prostokątny), 

3) godło narodowe (pieczęcie okrągłe) i nazwę szkoły w otoku. 

 

3b  Pieczęcie i stemple stosuje się w następujący sposób: 

1) stempel prostokątny do uwierzytelniania pism urzędowych o charakterze informacyjnym; 

2) małą pieczęć okrągłą do uwierzytelniania legitymacji pracowniczych, legitymacji 

uczniowskich i zaświadczeń o charakterze dokumentacyjnym; 

3) dużą pieczęć okrągłą do uwierzytelniania wyłącznie świadectw szkolnych, dyplomów oraz ich 

duplikatów. 

 

4. Pieczątki i pieczęcie przechowywane są w kasie pancernej kancelarii szkoły, pieczątki imienne  

w miejscu pracy pracownika . 

 

4a Tablica szkoły ma treść: Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica  w Szczecinku. 

 

§ 54 

 

1. Zespół posiada sztandar i ceremoniał , na sztandarze widnieje nazwa szkoły: 

Zespół Szkół Nr 6 

im. St. Staszica 

w Szczecinku 

 

 

1a. Sztandar ma wymiary 100 cm x 100 cm. Awers sztandaru zawiera nazwę zespołu szkół  

i wizerunek patrona szkoły Stanisława Staszica. Na rewersie znajduje godło na tle flagi państwowej. 

Sztandar reprezentuje placówkę na uroczystościach szkolnych, międzyszkolnych i państwowych.  

 

1b. Sztandar przechowywany jest pod zamknięciem w szklanej gablocie przy wejściu do Szkoły. 

 

1c. Poczet sztandarowy stanowi: chorąży pocztu – uczeń, asysta – uczennica, asysta – uczennica. 

 

1d. Poczet sztandarowy występuje w ubiorze galowym biało-czarnym, w białych rękawiczkach. Skład 

pocztu nosi szarfy biało-czerwone przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym  

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze. 

 

1e. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Sposób udekorowania 

flagi kirem: wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w  połowie 

szerokości dolnej , czerwonej materii flagi. 

 

 

§ 55 

 

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty  

z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie Szkoły w godzinach jej urzędowania. 
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2.   Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

 

 

 

§ 56 

 

 

 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala Statut. 

 

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor Szkoły oraz każdy kolegialny organ Szkoły, 

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

 

3. Zmiany w Statucie uchwala Rada Pedagogiczna w sposób określony w Ustawie. 

 

4. We wszystkich sprawach Zespołu Szkół nie ujętych w Statucie mają zastosowanie regulaminy 

 i przepisy szczegółowe. 

 

5. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności 

szkolnej. 

 

6. Statut Szkoły udostępnia się do wglądu w sekretariacie, bibliotece szkolnej oraz na stronie 

internetowej Szkoły. 

 

7. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną. 

 

 

 

§ 57 

 

Traci moc Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  w dniu 27 sierpnia 2017 r.  

 

§ 58 

 

Znowelizowany Statut  Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku uchwaliła Rada 

Pedagogiczna  dnia 29 listopada 2017. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut powielono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przekazaniem do : 
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1. Organu Prowadzącego Szkołę, 

2. Sekretariatu Szkoły, 

3. Biblioteki Szkolnej . 

 
 


