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Rozdział I
Postanowienia wstępne
§1
Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim:
1.
Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe
2.
Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe

§2
1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Szkole – należy przez to rozumieć – Zespół Szkół, a w tym – szkoły dla młodzieży oraz
Centrum Kształcenia Ustawicznego – szkoły dla dorosłych, wymienione w §10 statutu;
2) Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Ustawicznego - szkoły dla
dorosłych oraz pozaszkolne formy kształcenia;
3) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim;
4) Wicedyrektorze, kierowniku szkolenia praktycznego - należy przez to rozumieć
wicedyrektora, kierownika szkolenia praktycznego Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim;
5) Uczniach - należy przez to rozumieć uczniów klas dla młodzieży Zespołu Szkół
w Gorzowie Śląskim;
6) Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół
w Gorzowie Śląskim;
7) Słuchaczach - należy przez to rozumieć słuchaczy szkół dla dorosłych oraz
uczestników pozaszkolnych form kształcenia;
8) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół
w Gorzowie Śląskim;
9) Nauczycielach, pracownikach administracji i obsługi - należy przez to rozumieć
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim;
10) Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Powiat Oleski (Rada Powiatu,
Zarząd Powiatu);
11) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Opolskiego
Kuratora Oświaty.

Rozdział II
Podstawowe informacje o szkole
§3
1. Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim jest publiczną placówką oświatową.
2. Nazwa placówki:
Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim
3. Siedziba placówki:
46-310 Gorzów Śląski, ul. Byczyńska 9
4. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Olesno, a organem sprawującym nadzór
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pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.
5. Ustalona nazwa szkoły jest używana na pieczęciach i stemplach. Poszczególne typy
szkół mają odrębne pieczęcie.

§4
1. Kształcenie w szkole jest bezpłatne.
2. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w szkole może odbywać się w systemie
stacjonarnym:
1) dziennym;
2) wieczorowym;
oraz:
3) zaocznym;
4) eksternistycznym;
5) e-learningowym;
6) w systemie łączącym te formy.
3. Dokształcanie, doskonalenie w formach pozaszkolnych może być płatne, określone
odrębnymi przepisami.

§5
1. Statut Zespołu Szkół to zespół norm i przepisów prawnych regulujących
funkcjonowanie placówki.
2. Postanowienia statutu obowiązują wszystkie ograny, nauczycieli, pracowników,
uczniów i słuchaczy form kształcenia szkolnego i pozaszkolnego.

Rozdział III
Cele i zadania szkoły
§6
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawach – Prawo oświatowe i O systemie
oświaty oraz przepisach wydawanych na ich podstawie, w szczególności :
1) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły;
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu;
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły iwieku uczniów;
4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
2. Jest szkołą publiczną, która:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje.
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a) programy nauczania zawierające podstawy programowe obowiązkowych
przedmiotów ogólnokształcących oraz podstawy programowe kształcenia w danym
zawodzie,
b)ramowy plan nauczania.
5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej
zasady oceniania
klasyfikowania promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
3. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie
aktów wykonawczych, w szczególności:
1) umożliwiania uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej;
a) poprzez organizowanie w ramach planu zajęć szkolnych nauki religii i etyki dla
uczniów, których rodzice lub sami uczniowie wyrażają takie życzenie,
b) po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii ietyki decydują uczniowie,
c) uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii (etyki) pozostają w czasie
trwania tych lekcji pod opieką nauczyciela - bibliotekarza, który otrzymuje
opracowaną przez wicedyrektora szkoły ich listę. Obecność lub nieobecność ucznia
nauczyciel - bibliotekarz odnotowuje w dzienniku biblioteki,
d) uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może
być powodem dyskryminacji poprzez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.
2) w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoła zapewnia podtrzymanie kultury tradycji
narodowej i religijnej poprzez:
a) powszechnie dostępne zajęcia lekcyjne ipozalekcyjne,
b) współpracę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gorzowie Śląskim,
c) wyjazdy do teatrów, opery, filharmonii, muzeów, galerii sztuki, itp.
3) udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez:
a) zapewnienie uczniom wsparcia i zindywidualizowanej pomocy w zależności od
dokonanego rozpoznania (zarówno trudności w uczeniu się, jak i uzdolnienia
dziecka) poprzez:
- działania nauczyciela, który wspiera i doradza, zna swoich uczniów i wie, jak
każdemu z nich pomóc,
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
- indywidualizację pracy z uczniem zarówno na obowiązkowych, jak i dodatkowych
zajęciach edukacyjnych,
- dostosowanie metod i form pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych do
możliwości psychofizycznych i rozwojowych ucznia.
b) pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
- rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych
- rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów,
c) wszkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana
w formie:
- zajęć rozwijających uzdolnienia,
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
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- w miarę posiadanych środków zajęć specjalistycznych: korekcyjnokompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym,
- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej,
- porad i konsultacji dla uczniów i rodziców,
- szkoleń dla rodziców i nauczycieli.
d) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
- ucznia;
- rodziców ucznia,
- nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego
zajęcia z uczniem,
- poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
e) pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły;
f) szkoła, w miarę potrzeb i możliwości sprawuje opiekę nad uczniami
niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.
4. W wychowaniu i nauczaniu szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.
5. W nauczaniu i wychowaniu przyjmuje się uniwersalne zasady etyki.
6. Kształcenie iwychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności
miłości ojczyzny oraz poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
7. Na każdy kolejny rok szkolny zostaje opracowany i realizowany program pracy szkoły.

§7
1. Głównym celem Centrum jest podnoszenie poziomu wykształcenia społeczności
lokalnej poprzez edukację ustawiczną uwzględniającą aspiracje dorosłych i rynek pracy.
2. Kształcenie ustawiczne ma na celu rozwój osobowości oraz zdobywanie wiedzy,
kształtowanie umiejętności i rozwój uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem
wymogów rynku pracy.
3. Centrum zapewnia możliwość uzupełnienia przez osoby dorosłe wykształcenia,
zdobywania i zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.

§8
1. Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych
i pozaszkolnych:
a) prowadzenie kształcenia w formach dla dorosłych,
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b) organizowanie kursów, seminariów, warsztatów, kursokonferencji stosownie do
potrzeb.
2) opracowywanie materiałów metodycznych dla potrzeb słuchaczy;
3) doskonalenie metod pracy dydaktyczno – wychowawczej w zakresie kształcenia
dorosłych;
4) współpraca z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą;
5) współpraca z urzędami pracy i zakładami w zakresie rekwalifikacji kadr.
2. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w pełni drożne i elastyczne
dostosowane do całego systemu edukacji i potrzeb gospodarki rynkowej może zostać
osiągnięte poprzez:
1) zróżnicowanie ofert edukacyjnych wynikające ze zmiany potrzeb społeczno
gospodarczych;
2) indywidualizację drogi edukacyjnej przez zróżnicowanie form i metod kształcenia,
dokształcania i doskonalenia;
3) podnoszenie merytorycznego poziomu Centrum przez usprawnienie jego działania;
4) wprowadzenie kształcenia niestacjonarnego i modułowego;
5) przebudowę świadomości społecznej polegającej na przyjęciu zasady, że
kwalifikacje są towarem na rynku pracy.

Rozdział IV
Organy szkoły i ich kompetencje
§9
Organami szkoły są:
1. DYREKTOR SZKOŁY
2. RADA PEDAGOGICZNA
3. RADA RODZICÓW
4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI / SŁUCHACZY
1. Dyrektor szkoły - kompetencje:
1) Dyrektor szkoły w szczególności:
a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,
d) realizuje uchwały Rady Szkoły o ile zostanie powołana oraz Rady Pedagogicznej,
podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym
przez Radę Pedagogiczną i
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie,
f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
g) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych.
2) Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie
i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:
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a) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych szkoły,
b) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy
i stosunków pracowniczych,
c) przedkładane do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy
szkoły, kierowanie ich realizacją, składanie Radzie Pedagogicznej okresowych
sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno wychowawczej szkoły Radzie Rodziców,
d) ustalenie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły,
w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
e) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania, a następnie do podjęcia
uchwały - projektów innowacji eksperymentów pedagogicznych,
f) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji
promocji uczniów,
g) opracowywanie realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów
określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawienie projektu do
zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
h) przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną prac zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
i) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa,
j) współpraca z Samorządem Uczniowskim,
k) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, w tym systematyczne obserwowanie lekcji i innych zajęć
prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji obserwacji,
l) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkoły,
przeniesienia ich do innych klas lub oddziałów oraz wydawania decyzji w sprawie
skreślenia z listy uczniów / słuchaczy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
po zasięgnięciu opinii Samorządu uczniów/ słuchaczy,
m) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach
Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości
narodowej, etycznej, językowej religijnej,
n) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji zadań oraz ich doskonaleniu
zawodowym,
o) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad
nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych
przepisach,
p) załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły, przyjmowanie i zwalnianie
pracowników oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom,
r) przedkładanie do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną kandydatur
nauczycieli do odznaczeń i nagród,
s) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole,
w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
t) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie
z ustalonym regulaminem,
u) zapewniane odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie
7

zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej
samoobrony,
w) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów, słuchaczy i pracowników szkoły
ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły,
z) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno -gospodarczą szkoły,
za) organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,
zb) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz
prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,
zc) opracowanie arkusza organizacyjnego i aneksów do arkusza organizacyjnego
szkoły na dany rok szkolny i przedłożenie do zatwierdzenia organowi
prowadzącemu,
zd) zabezpieczenie kadry dydaktycznej, bazy i sprzętu dla poszczególnych form
kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem przepisów szczegółowych,
ze) współpracowanie z organami samorządowymi, zakładami pracy, organizacjami
i stowarzyszeniami z terenu gminy i powiatu,
zf) umożliwia i wspiera działanie w szkole koła wolontariatu i stowarzyszeń, których
celem jest działalność wychowawcza i rozszerzanie działalności opiekuńczej,
zg) ustala zawody, w których kształci szkoła w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę po zaopiniowaniu przez powiatową radę zatrudnienia.
3) Dyrektor współpracuje na terenie szkoły w wykonywaniu swoich zadań z Radą
Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim/ Słuchaczy oraz
zakładową organizacja związkową;
4) Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy powołanej zgodnie z przepisami
kadry kierowniczej:
a) Wicedyrektora szkoły,
b) Kierownika szkolenia praktycznego szkoły,
c) Głównego księgowego szkoły.
5) Zakres obowiązków kadry kierowniczej szkoły ustala dyrektor szkoły.
2. Rada Pedagogiczna.
1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole;
2) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;
3) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły;
4) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę
bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu
przewodzącego szkoła albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;
5) Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym Regulaminem Rady
Pedagogicznej Szkoły;
6) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
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odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania, co najmniej 3 dni przed terminem ( nie dotyczy to posiedzeń
nadzwyczajnych);
7) Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły;
8) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy,
b) podejmowanie uchwały w sprawie zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji
uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych
w szkole,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów / słuchaczy,
f) przygotowanie projektu statutu oraz uchwalenie statutu i zmian w statucie szkoły.
9) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizacja pracy szkoły lub placówki, wtym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) kandydatury na stanowiska kierownicze w szkole,
d) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
e) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
10) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub
placówce;
11) Rada Pedagogiczna ponadto:
a) ustala Regulamin ustalania oceny zachowania uczniów szkoły,
b) zatwierdza Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów szkoły,
c) powołuje na wniosek dyrektora szkoły Szkolną Komisję Stypendialną,
d) zatwierdza kandydata wytypowanego przez Samorząd Uczniowski do
stypendium Prezesa Rady Ministrów,
e) wybiera swojego przedstawiciela do Zespołu oceniającego odwołanie
nauczyciela od oceny pracy,
f) wybiera ze swego składu przedstawicieli do Komisji Konkursowej na dyrektora
szkoły.
12) Uchwały Rady podejmowane są zwykła większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków;
13) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane;
14) Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;
15) Wykonuje zadania Rady Szkoły.
16) Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
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3. Rada Rodziców.
1) Rada Rodziców Zespołu Szkół w Gorzowie Śl.. reprezentuje ogół rodziców uczniów
i działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwalonego przez siebie
regulaminu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu;
2) Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,
wychowania, opieki i profilaktyki:
a) od rodziców szkoła oczekuje, że będą:
- wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem ich
godności,
- dbać o ich schludny wygląd,
- dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę
o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecność
dziecka na piśmie zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą postępowania
z nieobecnościami,
- informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę
i zachowanie dziecka,
- regularnie uczestniczyć w zebraniach klasowych oraz konsultacjach.
b) szkoła zapewnia rodzicom prawo do:
- znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie
i szkole,
- znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów,
- znajomości zasad wystawiania ocen zachowania, ocen klasyfikacyjnych, trybów
odwoływania się od wystawianych ocen,
- znajomości zasad wnioskowania o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
sprawdzających, poprawkowych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów,
- uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania,
postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce, a także dostrzeżonych uzdolnień,
- uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia
dziecka,
- przedstawienia wniosków i uwag do pracy w danym roku szkolnym,
- zapoznania się ze wszystkimi pracami pisemnymi dziecka i zasięgania opinii na
temat uzyskanych ocen,
- przedstawienia swoich uwag radzie klasowej rodziców na zebraniach rodziców,
- znajomości Statutu Szkoły, dostępu do niego w bibliotece szkolnej i na stronie
internetowej,
- opiniowania i wnioskowania o wprowadzenie zmian w statucie, programie
wychowawczo-profilaktycznym,
- wnioskowania do dyrektora w sprawie wyboru lub zmiany wychowawcy klasy (na
wniosek co najmniej ¾ rodziców uczniów danego oddziału),
- uczestniczenia w pracach Rady Rodziców w sposób i w zakresie określonym
przepisami regulującymi jej działanie.
c) konkretne formy współpracy między rodzicami a szkołą to:
- stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze; spotkania takie są organizowane przynajmniej 2 razy w półroczu
przez wychowawcę wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego,
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- indywidualne kontakty z wychowawcą klasy w uzgodnionych wspólnie terminach,
- kontakty telefoniczne, korespondencyjne,
- możliwość kontaktu z dyrektorem szkoły w uzgodnionym wcześniej terminie,
- możliwość kontaktu z pedagogiem szkolnym w ustalonym wcześniej terminie,
- możliwość wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu szkołę lub
organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
4. Samorząd Uczniowski/ Słuchaczy.
1) w szkole działa na jednakowych zasadach, według opracowanych
regulaminów Samorząd Uczniowski oraz Samorząd Słuchaczy. Regulamin Samorządu
Uczniowskiego stanowi załącznik nr 3, a Samorządu Słuchaczy stanowi załącznik
nr4 do niniejszego Statutu;
2) samorząd tworzą wszyscy uczniowie/słuchacze szkół wchodzących w skład
Zespołu w Gorzowie Śląskim;
3) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin
uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy
samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów;
4) regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;
5) samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią,
celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań, poprzez działalność pozalekcyjną szkoły,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo do organizowania działalności w zakresie wolontariatu w formie koła
wolontariatu – „Klub Ośmiu”,
f) prawo organizowania działalności kulturalnej,oświatowej,sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem,
g) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
ponadto Samorząd Uczniowski/Słuchaczy:
h) typuje kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów i przedstawia do
zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej,
i) wydaje pisemną opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów/słuchaczy
szkoły,
j) opiniuje pracę nauczyciela, która jest pomocna dyrektorowi szkoły w ustaleniu
przez niego oceny pracy nauczyciela (opinię przedstawia na piśmie),
k) Samorząd Uczniów / Słuchaczy w celu wspierania działalności statutowej szkoły
może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady
wydatkowania
tych
funduszy
określa
regulamin
samorządu
uczniowskiego/słuchaczy.
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5. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów
pomiędzy nimi.
1) Organem koordynującym współpracę jest dyrektor szkoły:
a) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły
o planowanych i podejmowanych decyzjach i działaniach,
b) organizuje spotkania organów szkoły,
c) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, bada przyczyny
konfliktu,
d) wydaje decyzje w sprawie rozstrzygnięcia konfliktu i powiadamia o niej
zainteresowane strony,
e) od decyzji dyrektora strona może wnieść odwołanie do organu prowadzącego
szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania za pośrednictwem dyrektora szkoły,
f) decyzja podjęta przez organy wymienione w pkt e) jest ostateczna.
2) Organ koordynujący zapewnia każdemu z nich możliwości swobodnego działania
w ramach swoich kompetencji określanych w ustawie o systemie oświaty i Statucie
szkoły poprzez:
a) udostępnienie przez dyrektora szkoły odpowiednich materiałów potrzebnych do
działalności pozostałych organów szkoły,
b) pomoc finansową Rady Rodziców dla Samorządu Uczniowskiego w celu
wspierania ich projektów idziałalności oraz poprawienia bazy szkoły,
c) pomoc prawna dyrektora szkoły wszystkim pozostałym organom szkolnym,
d) wzajemne wspieranie się w swojej działalności dla dobra uczniów/słuchaczy
szkoły,
3) Dla zapewniania bieżącej współpracy pomiędzy organami szkoły o podejmowanych
i planowanych działaniach i decyzjach w następujący sposób:
a) Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne i na swoje posiedzenia
regulaminowe dyrektora szkoły oraz przedstawicieli pozostałych organów szkoły,
b) na zebrania Rady Pedagogicznej przewodniczący Rady Pedagogicznej może
zaprosić przedstawicieli członków Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego/
Słuchaczy w celu wymiany informacji i z głosem doradczym,
c) dwa razy w roku szkolnym dyrektor szkoły organizuje spotkania z Samorządem
Uczniowskim w celu odpowiedzi na wnioski i projekty Samorządu oraz zapytania
wniesione do dyrektora (jedno spotkanie w okresie zgodnie z planem pracy szkoły),
d) spotkania takie mogą być również organizowane na wniosek Samorządu
Uczniowskiego/Słuchaczy.

Rozdział V
Organizacja szkoły
§ 10
1. System kształcenia w
i doskonalenie w formach:
1) szkolnych;
2) pozaszkolnych.

Zespole

Szkól
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obejmuje

kształcenie,

dokształcanie

2. Podstawowymi formami kształcenia w formach szkolnych są:
1) szkoły dla młodzieży:
a) technikum,
b) szkoła branżowa I stopnia.
2) Centrum Kształcenia Ustawicznego:
a) szkoła policealna,
b) liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
c) kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Typy szkół Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

3.
1) TECHNIKUM – pięcioletnie

podbudowa: szkoła podstawowa
zawód:
a) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki–nr zawodu [311512]
kwalifikacje w zawodzie
- ROL.02 – Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w
rolnictwie
- ROL.08 – Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
b) technik usług fryzjerskich -nr zawodu [514105]
kwalifikacje w zawodzie
- FRK.01 – Wykonywanie usług fryzjerskich
- FRK.03 – Projektowanie i wykonywanie fryzur
c) technik żywienia i usług gastronomicznych - nr zawodu [343404]
kwalifikacje w zawodzie
- HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań
- HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
d) klasy czteroletniego technikum
podbudowa: gimnazjum
zawód:
1d) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - nr zawodu [311512]
kwalifikacje w zawodzie
- MG.46 – Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie - do roku
2019/2020
- M.01 – Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w
rolnictwie - do roku 2019/2020
-MG.03 – Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w
rolnictwie - do roku 2021/2022
- MG.46 – Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie - do roku
2021/2022
2d) technik usług fryzjerskich -nr zawodu [514105]
kwalifikacje w zawodzie
- A.23– Projektowanie fryzur - do roku 2019/2020
- A.19 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - do roku 2019/2020
- AU.21 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - do roku 2021/2022
- AU.26 – Projektowanie fryzur - do roku 2021/2022
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3d) technik żywienia i usług gastronomicznych - nr zawodu [343404]
kwalifikacje w zawodzie
- T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych- do roku 2019/2020
- T.06 – Sporządzanie potraw i napojów -do roku 2019/2020
- TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów - do roku 2021/2022
- TG.16 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych- do roku 2021/2022
2) BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia – 3 lata
podbudowa: gimnazjum – do 01.09.2019 r.
podbudowa: szkoła podstawowa – od 01.09.2019 r.
Branżowa szkoła I stopnia kształci w zawodach: fryzjer, kucharz, operator maszyn
i urządzeń rolniczych, rolni, operator obrabiarek skrawających, mechanik
samochodowy – inne zawody.
Statut Branżowej Szkoły I stopnia stanowi załącznik nr 5 do Statutu Zespołu Szkół
w Gorzowie Śląskim.
3) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH- forma kształcenia – zaoczna
3-lata– do roku szkolnego 2019/2020
4-lata – od roku szkolnego 2019/2020
podbudowa: szkoła branżowa I – stopnia, gimnazjum, szkoła podstawowa
Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych stanowi załącznik nr 6 do Statutu
Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim.
4) SZKOŁA POLICEALNA –szkoła publiczna- forma kształcenia – zaoczna
podbudowa: liceum ogólnokształcące, technikum
zawód:
a) technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku- nr zawodu [325509]
kwalifikacje w zawodzie
- MS.12 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy - do roku 2019/2020
- BPO.01 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy - od roku 2019/2020
b) technik usług kosmetycznych – 2 lat- nr zawodu [514207]
kwalifikacje w zawodzie
- FRK.04 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - od roku 2019/2020
Statut Szkoły Policealnej stanowi załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół w Gorzowie
Śląskim.
4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii
Wojewódzkiej Rady Urzędu Pracy ustala zawody, w których kształci szkoła.
5. Formami kształcenia, dokształcania, a także doskonalenia w formach pozaszkolnych
są również kursy:
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1) przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych;
2) doskonalące zawodowo;
3) inne: np. j. obcych, komputerowe;
oraz:
4) inne formy: seminaria, warsztaty, konferencje.

Organizacja kształcenia w formach szkolnych
§ 11
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania iopieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, najpóźniej do 30
kwietnia każdego roku na podstawie obowiązujących planów nauczania oraz planu
finansowego szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza Zarząd Powiatu Olesno po
zaopiniowaniu przez Związki Zawodowe i Opolskiego Kuratora Oświaty.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie
z Iiczbą stanowisk kierowniczych oraz Iiczbą godzin przedmiotów obowiązkowych oraz
Iiczbą przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań innych zajęć
pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
szkolę. Dotyczy to wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Gorzowie
Śląskim.
3. Zajęcia dydaktyczne w szkole odbywają się w zespole klasowym złożonym
z uczniów/słuchaczy, uczących się w danym roku szkolnym wszystkich przedmiotów
(jednostek modułowych) obowiązkowych, zgodnie z odpowiednim ramowym planem
nauczania określonym w programie nauczania dla każdego przedmiotu i zawodu.
4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
wychowawczych okreśIa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez wicedyrektora szkoły
na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły. Przy opracowaniu
tygodniowego rozkładu zajęć uwzględnia się przede wszystkim zasady ochrony zdrowia
i higieny pracy jak również możIiwości lokalowe szkoły i możIiwości bezpiecznego
powrotu młodzieży do domów rodzinnych z uwzględnieniem warunków, jakie stwarza
komunikacja lokalna.
5. Szkoła prowadzi zajęcia w pięciu dniach tygodnia od poniedziałku do piątku, a dla klas
kształcenia zaocznego również od piątku do niedzieli.
6. Terminy rozpoczynania, ukończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
egzaminów, rekrutacji, przerw w nauce określają aktualne przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.
7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym, w salach przedmiotowych i zakładach pracy (zajęcia
praktyczne).
8. Godzina lekcyjna zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych w pracowni szkolnej trwa
45 minut, godzina lekcyjna zajęć praktycznych poza szkołą trwa 55 minut, a nauki jazdy
60 minut.
9. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
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10. Liczba w oddziale powinna wynosić co najmniej:
uczniów:
1) w klasie I – 26;
2) w klasie II – 25;
3) w klasie III i IV – nie mniej niż 20;
słuchaczy
1) I semestr – 20;
2) II semestr – 18;
3) III semestr i pozostałe – 16.
Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale może być niższa.
Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów dwuzawodowych i trzyzawodowych.
11. Zajęcia lekcyjne niektórych przedmiotów mogą odbywać sięz podziałem oddziału na
grupy. Warunki i zasady podziału na grupy okreśIają zasady wynikające z przepisów
w sprawie planów nauczania z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
12. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych.
13. Zajęcia praktyczne prowadzone są w klasie drugiej i trzeciej w pracowniach
zawodowych i u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia na podstawie
umowy zawartej miedzy dyrektorem szkoły i pracodawcą.
14. Liczba godzin zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach
dualnego systemu kształcenia nie jest niższa niż 30 % minimalnej liczby godzin
kształcenia zawodowego praktycznego.
15. Praktyki zawodowe odbywają się w klasie drugiej i trzeciej w wymiarze 2 i 3 tygodni.
16. Praktyczna nauka zawodu uczniów prowadzona jest indywidualnie lub w grupach.
17. Szkoła kierująca uczniów na praktyki zawodowe akceptuje wyznaczonych
zakładowych opiekunów praktyk, a w przypadku zajęć praktycznych wyznacza
nauczyciela praktycznej nauki zawodu.
18. Zajęcia praktyczne odbywają się z podziałem na grupy z uwzględnieniem warunków
nauki i bezpieczeństwa. Grupa uczniów na zajęciach w zakładach pracy wynosi minimum
6 osób na jednego opiekuna. W zależności od specyfiki zawodu w jednym zakładzie
pracy może przebywać na zajęciach praktycznych od 1 do 9 uczniów
19. Niektóre zajęcia obowiązkowe w zależności od potrzeb mogą być organizowane poza
szkołą w formie wycieczek, zajęć w zakładach pracy Iub instytucjach państwowych
zgodnie z zasadami określonymi w Statucie szkoły.
20. Pracodawcy realizują podstawy programowe zgodnie z programem przekazanym
przez szkołę.
21. Nadzór nad realizacją zajęć praktycznych prowadzi kierownik szkolenia praktycznego
z upoważnienia dyrektora szkoły.
22. Zajęcia z elementów informatyki prowadzone są w grupach zgodnie
z wyposażeniem pracowni i przepisami w przedmiotowej sprawie.
23. Nauczanie odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do
użytku szkolnego przez MEN i dyrektora szkoły oraz zgodnie z rozporządzeniem MEN
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
24. Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2014 r.
poz.263) i złożonych wniosków przez uczniów – szkoła zapewnia naukę języka
mniejszości narodowej w grupie międzyoddziałowej liczącej nie mniej niż 14 uczniów.
16

25. Kształcenie w szkole dla dorosłych może odbywać się w formie stacjonarnej – trzy dni
w tygodniu oraz w formie zaocznej w systemie klasowo – lekcyjnym.
26. Dopuszcza się możliwość prowadzenia oddziałów zamiejscowych szkoły dla
dorosłych, jeżeli ułatwi to dostępność kształcenia , w tym skrócenie dojazdów słuchaczy.
27. W szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej:
1) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach średnio
co dwa tygodnie przez dwa dni, w soboty i niedziele, wg tygodniowego rozkładu zajęć;
2) na organizację konsultacji indywidualnych, w tym również przeprowadzenie testów
kontrolnych i egzaminów przeznacza się do 20 % godzin dodatkowo przeznaczonych
w semestrze na zajęcia obowiązkowe zgodnie z ramowym planem nauczania;
3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą
– wprowadzającą do pracy w semestrze i druga przedegzaminacyjną;
4) nie wi4.ęcej niż 20 % ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze może być realizowana
w formie e-learningu zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie.
28. Zajęcia edukacyjne organizowane przez szkoły zaoczne dla dorosłych obejmują:
1) konsultacje zbiorowe;
2) konsultacje indywidualne;
3) samodzielną naukę słuchacza z wykorzystaniem materiałów umieszczonych na
platformie e-learningowych;
4) egzaminy.
29. Podstawą nauczania w szkołach dla dorosłych zaocznych jest samodzielna nauka
słuchaczy.
30. Szkoły dla dorosłych zaoczne kierują samodzielną nauką słuchaczy ułatwiając im
osiągnięcie jak najlepszych wyników przez:
1) zapoznanie słuchaczy z programami nauczania;
2) ułatwienie słuchaczom zaopatrzenia w podręczniki, przewodniki, komentarze
metodyczne i inne materiały dostosowane do zaocznej formy kształcenia;
3) udzielania porad bezpośrednio oraz w drodze korespondencji w sprawie nauki;
4) organizowanie konsultacji zbiorowych i indywidualnych;
5) ocenianie prac kontrolnych;
6) organizacji egzaminów semestralnych i końcowych.
31. W celu kierowania pracą dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą
w poszczególnych oddziałach (semestrach) dyrektor wyznacza spośród nauczycieli
szkoły uczących w danym oddziale opiekunów.
32. Zadaniem opiekuna semestru jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
słuchaczami.
33. Opiekun semestru jest zobowiązany za zapoznanie swoich wychowanków m. in. ze
statutem szkoły, zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych, sprawami
bhp i p. poż. oraz z zasadami organizacji pracy i nauki w szkole.
34 .Do zadań opiekuna semestru należy:
1) czuwanie nad systematycznym uczęszczaniem słuchaczy do szkoły;
2)ustalania przyczyn nieobecności słuchacza na zajęciach;
3) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami uczącymi w danym semestrze;
17

4) podejmowanie właściwych środków zaradczych w przypadku niewłaściwego
zachowania się słuchacza;
5) rozwijanie samorządnych form życia społecznego i integracji zespołu
semestralnego;
6) kształtowanie rozumienia podstawowych zasad samokształcenia.
35. Opiekun zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących
semestru w zakresie:
1) prawidłowego prowadzenia dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen;
2) sprawdzenia dokumentów wychowanków – egzaminy klasyfikacyjne, egzaminy
poprawkowe;
3) zgodności wpisów w dzienniku lekcyjnym z dokumentacją semestru;
4) prawidłowego wpisywania zaliczeń do indeksów i świadectw;
5) wypełnianie arkuszy klasyfikacyjnych semestru.
36.Podstawowa dokumentacją przebiegu nauczania w szkole są:
1) księgi ewidencji uczniów/ słuchaczy;
2) dzienniki lekcyjne;
3) arkusze ocen;
4) indeksy.
37. Szczegółowy sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania określają
odrębne przepisy.

Organizacja kształcenia, dokształcania i doskonalenia w formach
pozaszkolnych
§ 12
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia ogólnego może być
prowadzone w formach pozaszkolnych wymienionych w § 10 pkt. 5.
2. Ukończenie pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia
potwierdzają odpowiednio:
1) dyplom;
2) świadectwo;
3) zaświadczenie wydane według określonych przepisami wzorów.
3. Podstawową dokumentacją kształcenia, dokształcania i doskonalenia w formach
pozaszkolnych, którą obowiązany jest prowadzić dyrektor jako organizator lub
uprawniona firma, której dyrektor zleca przeprowadzenie kursu są:
1) programy nauczania;
2) dzienniki zajęć;
3) protokoły z przebiegu egzaminów;
4) rejestry wydanych dokumentów, o których mowa w pkt. 2.
4. Program określonej formy pozaszkolnej powinien zawierać:
1) założenia organizacyjno – programowe, określające:
a) nazwę formy nauczania,
b) cel edukacji,
c) zakres tematyczny,
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d) dobór uczestników,
e) czas trwania i sposób organizacji,
f) sposób sprawdzania efektów nauczania.
2) plan nauczania, określający w szczególności:
a) przedmioty nauczania i ich wymiar,
b) rozkład zajęć.
3) program nauczania poszczególnych przedmiotów, określający:
a) treści nauczania,
b) wskazówki metodyczne,
c) wykaz literatury,
d) wykaz niezbędnych środków dydaktycznych.
5. Odpłatność za kursy i szkolenia oraz wysokość wynagrodzeń nauczycieli
i pracowników administracyjnych określa wewnętrzny regulamin.

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły
§ 13
1. Zadania opiekuńcze uwzględniają obowiązujące w szkołach ogólne przepisy
bezpieczeństwa higieny pracy.
2.
Opiekę
nad
uczniami
przebywającymi
w
szkole
podczas
zajęć
obowiązkowych,
nadobowiązkowych
i
pozalekcyjnych
sprawuje
nauczyciel
prowadzący zajęcia. Jest za nich odpowiedzialny w czasie trwania tych zajęć.
3. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek
organizowanych przez szkolę sprawują nauczyciele organizujący zajęcia lub
wycieczkę (szczegółowe przepisy zawarte są w regulaminie wycieczek).
4. Opiekę nad uczniami w trakcie przerw między zajęciami lekcyjnymi iprzed
rozpoczęciem zajęć pełnią nauczyciele dyżurni zgodnie z ustalonym harmonogramem
dyżurów. I tak:
1) nauczyciel rozpoczyna dyżur na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych;
2) nauczyciel dyżurny przebywa w czasie przerw międzylekcyjnych w rejonie dyżurów,
czuwając nad zachowaniem porządku ibezpieczeństwa młodzieży i obiektu szkolnego;
3) uczniowie w czasie przerw przebywają na korytarzach;
4) jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie powinni przebywać
w czasie przerw na boisku szkolnym pod nadzorem nauczyciela dyżurnego. Nauczyciel
dyżurny zwraca uwagę by młodzież nie wychodziła na ulicę;
5) szczególną uwagę należy zwracać na wyeliminowanie palenia papierosów,
przemocy wobec młodszych lub słabszych uczniów, dewastacji sprzętu, pomieszczeń,
instalacji, itp.;
6) o nagannym zachowaniu uczniów, którzy w sposób rażący naruszają ustalone
zasady ładu iporządku należy przekazać informację dyrektorowi szkoły;
7) wszelkie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa młodzieży i utrzymania ładu
i porządku na terenie szkoły uwagi nauczyciel dyżurny powinien przekazać dyrektorowi
szkoły.
5. Za bezpieczne warunki nauki i pracy w szkole odpowiada dyrektor szkoły.
FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM, KTÓRYM Z PRZYCZYN ROZWOJOWYCH,
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RODZINNYCH LUB LOSOWYCH JEST POTRZEBNA POMOC I WSPARCIE.

§ 14
1. Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych
lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Za działanie wychowawcze i opiekuńcze
odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, a szczególnie pedagog szkolny, wychowawcy,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, inne poradnie w ścisłej współpracy z rodzicami
lub opiekunami dziecka, a w miarę potrzeb z organami pomocy społecznej.
2. Zapewnianie opieki i pomocy uczniom potrzebującym odbywa się przez:
1) rozpoznanie niepełnosprawności;
2) rozpoznanie środowiska rodzinnego i warunków życia ucznia;
3) kierowanie do specjalistów;
4) ścisłą realizację zaleceń specjalistów podczas pracy z dziećmi;
5) organizowanie indywidualnego toku nauki;
6) organizowanie zajęć po lekcjach w miarę możliwości szkoły;
7) w przypadku uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej szkoła
nawiązuje kontakt z OPS i uzgadnia listę uczniów dożywianych;
8) współpracę z OPS w celu wsparcia materialnego uczniów, którzy mają trudne
warunki rodzinne lub ulegli wypadkom losowym;
9) rzeczowa pomoc materialna – stowarzyszenie Janko Muzykant;
10) dofinansowanie wycieczek w ramach realizowanych projektów;
11) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Zasady świadczenia pomocy materialnej regulują odrębne przepisy.
4.Szkoła może w miarę możliwości udzielić uczniowi pomocy o charakterze
motywacyjnym w następujących formach:
1) jednorazowe stypendium Dyrektora Zespołu Szkół za wyniki w nauce;
2) nagrody książkowe za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – środki z Rady
Rodziców;
3) nieodpłatny udział w wycieczkach organizowanych w ramach realizowanych
w szkole projektów.
5.
Uczniom
z
orzeczoną
niepełnosprawnością
lub
niedostosowaniem
społecznym zapewnia się:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole;
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
6. Uczniom z niepowodzeniami zapewnia się:
1) pomoc dydaktyczno-wychowawczą:
a) możliwość udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
b) kierowanie na badania do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej,
c) pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z agresją, przemocą, nałogami
(nikotynizm, alkoholizm, narkomania) poprzez porady i konsultacje, umożliwienie
kontaktu ze specjalistą terapii uzależnień, kontakty z rodzicami oraz organami
organizacjami wyspecjalizowanymi w tym zakresie,
d) pomoc koleżeńska,
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e) możliwość poprawy oceny,
f) rozwijanie zainteresowań i zdolności na kołach zainteresowań i innych zajęciach
oraz umożliwianie udziału w programach edukacyjnych,
g) zajęcia i inne działania profilaktyczne szkoły w zakresie uzależnień,
h) uwzględnienie w szkolnym programie wychowawczym nauki zachowań
asertywnych
2) pomoc materialna:
a) możliwość wypożyczenia z biblioteki szkolnej podręczników szkolnych,
b) sfinansowanie lub dofinansowanie wyjazdów do kina, na wycieczki
c) zwolnienie z opłat ubezpieczeniowych,
d) darmowe obiady.
7. Uczniom uzdolnionym zapewnia się pomoc:
1) dydaktyczno-wychowawczą:
a) kierowanie ucznia wybitnie dolnego do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
z wnioskiem o zaopiniowanie indywidualnego toku lub programu nauczania,
b) pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
c) realizacja indywidualnego toku lub programu nauczania,
d) udział w kołach zainteresowań,
e) korzystanie z księgozbioru szkoły,
f) korzystanie z pracowni komputerowej oraz dostęp do Internetu,
g) udział w zawodach, konkursach, olimpiadach,
h) prezentacja efektów swojej pracy i badań na forum szkoły,
i) współpracę z urzędami pracy oraz zakładami pracy
j) udział w sesjach, odczytach, seminariach popularnonaukowych, koncertach,
pokazach.
2) finansową: stypendia i nagrody.
8. Szkoła wspomaga uczniów w zakresie pomocy finansowej dotyczącej zakupu
podręczników zgodnie z rządowym programem wsparcia finansowego w tym zakresie.
9. Uczennicom będącym w ciąży szkoła udziela wszelkiej niezbędnej pomocy do
ukończenia przez nią edukacji w miarę możliwości bez opóźnień. Nieobecność uczennicy
na wszystkich zajęciach szkolnych związaną z jej sytuacją spowodowaną ciążą, porodem
lub połogiem szkoła uznaje za nieobecność usprawiedliwioną, która umożliwia
wyznaczenie egzaminów klasyfikacyjnych w terminach dogodnych dla uczennicy oraz
jeżeli uczennica wyrazi takie życzenie - umożliwia zwolnienie z nauki wychowania
fizycznego. Poza zaświadczeniem lekarskim nie mogą być od uczennicy wymagane inne,
dodatkowe dokumenty. Uczennicy będącej w ciąży może być wyznaczony indywidualny
tok nauki. Zmiana szkoły może nastąpić jedynie na wniosek uczennicy.
10. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami rozpoczynającymi naukę w klasach
pierwszych poprzez:
1) sprawowanie przez wychowawców klas pierwszych i nauczycieli dyżurujących
podczas przerw w miesiącu wrześniu obserwacji zachowań uczniów starszych wobec
uczniów rozpoczynających naukę w celu wyeliminowania przemocy;
2) pedagog szkolny przy udziale zespołu wychowawczego przeprowadza
w październiku wśród uczniów klas pierwszych ankietę na temat przemocy w szkole
celu zbadania sytuacji i ewentualnemu wyeliminowaniu niewłaściwych zachowań
wobec młodszych kolegów.

§ 15
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1. Opiekę wychowawczą nad uczniami danej klasy sprawuje nauczyciel, któremu to
zadanie powierza dyrektor szkoły.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej pożądane jest, by wychowawca
prowadził swoją klasę przez cały tok nauczania w danym typie szkoły.
3. Rada Klasowa rodziców służy pomocą w realizacji zadań wychowawczo opiekuńczych, a także występuje wimieniu rodziców do dyrekcji szkoły z postulatami,
wnioskami przyjętymi przez klasowe zebranie rodziców.
4. Możliwa jest zmiana wychowawcy klasy na umotywowany pisemny wniosek Rady
Klasowej rodziców lub uczniów:
1) wnioskodawcy występują do dyrektora szkoły na piśmie;
2) dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosku i powysłuchaniu wychowawcy podejmuje
decyzję w ciągu 14 dni o czym powiadamia zainteresowane strony na piśmie;
3) wniosek może być załatwiony pozytywnie tylko w przypadku kiedy zostaną
przedstawione dowody naruszenia zadań opiekuńczo - wychowawczych określonych
w niniejszym statucie;
4) decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 16
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów
szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na
podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem a zakładem
kształcenia nauczycieli Iub szkołą wyższą.

§ 17
1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia,
a ponadto:
1) archiwum;
2) szatnie;
3) radiowęzeł;
4) siłownię;
5) boiska sportowe.

Rozdział VI
Zakres zadań wicedyrektora, kierownika szkolenia praktycznego
i nauczycieli
§ 18
Zadania i kompetencje wicedyrektora
1. Postanowienia ogólne
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1) Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektora Zespołu Szkół
w Gorzowie Śląskim zwanego dalej „szkołą” ustalony został na podstawie ustawy
o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy i Statutu szkoły, jak
również zadań wynikających ze stanowiska pracy;
2) Wicedyrektor Zespołu Szkół podlega bezpośrednio dyrektorowi Zespołu Szkół;
3) Wicedyrektor Zespołu Szkół poza uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością
nauczyciela wykonuje zadania określone w niniejszym dokumencie.
2. Uprawnienia wicedyrektora
1) Jest bezpośrednim przełożonym, z uprawnienia dyrektora, dla nauczycieli;
2) Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad pracą nauczycieli;
3) Podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły przejmuje uprawnienia zgodnie
z jego kompetencjami, a w szczególności:
a) podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
b) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora,
c) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę oraz innymi instytucjami.
4) Prowadzi obserwacje zajęć dydaktycznych nauczycieli, wydaje zalecenia oraz
egzekwuje ich wykonanie;
5) Wnioskuje do dyrektora o przyznanie nagrody pieniężnej lub dodatku
motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej;
6) Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk studenckich – przedmioty
ogólnokształcące;
7) Na bieżąco i systematycznie kontroluje nauczycieli z przestrzegania czasu pracy
i pełnienia dyżurów;
8) Sprawuje nadzór nad pracą biblioteki szkolnej i organizacji uczniowskich;
9) Sprawuje nadzór nad pracą pedagoga szkolnego i nad jego współpracą
z wychowawcami klas;
10) Ma prawo – w przypadku naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub
pracownika nie będącego nauczycielem – do wystąpienia z wnioskiem do dyrektora
szkoły o ukaranie go;
11) Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem „wicedyrektor” oraz podpisywania
dokumentów, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.
3. Obowiązki wicedyrektora
Wicedyrektor kształtuje atmosferę twórczej pracy w szkole, życzliwości i zgodnego
współdziałania. Jest zobowiązany przestrzegać własnego czasu pracy ustalonego przez
dyrektora, regulaminu pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych.
Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:
1) W zakresie organizacji działalności szkoły:
a) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
szkoły,
b) organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli,
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c) koordynuje realizację programu wychowawczego szkoły – jest przewodniczącą
zespołu wychowawczego szkoły,
d) przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacji szkoły, m. in.
współdziała z dyrektorem szkoły w przygotowaniu planu rozwoju szkoły, planu pracy
szkoły; szkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności
nauczycielom, planu pracy i planu szkoleń Rady Pedagogicznej,
e) prowadzi czynności związane z organizacją nadzoru pedagogicznego,
prowadzeniem ewaluacji wewnętrznej oraz WDN,
f) odpowiada za organizację egzaminów maturalnych. Opracowuje analizę wyników
egzaminów maturalnych,
g) opracowuje, z udziałem zespołu nauczycieli, tygodniowy rozkład zajęć
edukacyjnych i przedkłada go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
h) opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez
szkolnych, wyjść młodzieży poza teren szkoły,
i) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości
realizacji planów nauczania i wychowania,
j) prowadzi rejestr zastępstw,
k) współpracuje z organizacjami młodzieżowymi oraz uczniowskimi,
l) wykonuje inne prace związane z działalnością szkoły zlecone przez dyrektora.
2) W zakresie nadzoru pedagogicznego:
a) sprawuje nadzór nad pełną realizacją przez nauczycieli programów nauczania,
b) sprawuje nadzór nad realizacją zadań wychowawców klas,
c) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą zespołów przedmiotowych i klasowych
zespołów nauczycielskich,
d) obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli celem
systematycznego doskonalenia ich pracy,
e) prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej:
- dzienników lekcyjnych
- dzienników nauczania indywidualnego
- arkuszy ocen
- dzienników zajęć pozalekcyjnych
- planów metodycznych nauczycieli - rozkładów materiałów nauczania
- programów wychowawczych i planów pracy wychowawców klas
f) prowadzi kontrolę dyżurów nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych i dyżurów
w czasie spotkań z rodzicami.
3) W zakresie spraw kadrowych:
a) uczestniczy w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego
za okres stażu nauczycieli,
b) zgłasza dyrektorowi wnioski o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli.

§ 19
Zakres zadań kierownika szkolenia praktycznego
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1. Postanowienia ogólne.
1) Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności kierownika szkolenia
praktycznego Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim zwanego dalej „szkołą” ustalony
został na podstawie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela, Kodeksu
Pracy i Statutu szkoły, jak również zadań wynikających ze stanowiska pracy.
2) Kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół podlega bezpośrednio dyrektorowi
Zespołu Szkół;
3) Kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół poza uprawnieniami, obowiązkami
i odpowiedzialnością nauczyciela wykonuje zadania określone w niniejszym dokumencie.
2. Uprawnienia kierownika szkolenia praktycznego.
1) Jest bezpośrednim przełożonym, z uprawnienia dyrektora, nauczycieli praktycznej
nauki zawodu i kadry instruktorów;
2) W razie nieobecności w szkole wicedyrektora szkoły pełni bieżący nadzór
kierowniczy nad pracą nauczycieli;
3) Prowadzi obserwacje zajęć dydaktycznych nauczycieli praktycznej nauki zawodu
i wyznaczonej przez dyrektora części nauczycieli przedmiotów zawodowych, wydaje
zalecenia oraz egzekwuje ich wykonanie;
4) Sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk zawodowych;
5) Wnioskuje do dyrektora o przyznanie nagrody pieniężnej lub dodatku
motywacyjnego nauczycielom praktycznej nauki zawodu;
6) Ma prawo – w przypadku naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub
pracownika nie będącego nauczycielem – do wystąpienia z wnioskiem do dyrektora
szkoły o ukaranie go;
7) Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem „kierownik szkolenia
praktycznego” oraz podpisywania dokumentów, których treść jest zgodna z zakresem
jego zadań i kompetencji.
3. Obowiązki kierownika szkolenia praktycznego.
1) Współdziała w opracowaniu planów kształcenia poszczególnych kierunków w części
dotyczącej realizacji kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego;
2) Planuje, organizuje i nadzoruje praktyczną naukę zawodu, czuwa nad właściwą
organizacją i przebiegiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:
a) współpracuje z pracodawcami w sprawach organizacji zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych,
b) kontroluje odbywanie i właściwa realizację praktyk zawodowych,
c) odpowiada za organizację egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Opracowuje analizę wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
3)
Współdziała w opracowaniu arkusza organizacyjnego szkoły w zakresie
dotyczącym zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i pracowni; proponuje
dyrektorowi kadrę instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
4) Opracowuje roczne i okresowe harmonogramy szkolenia praktycznego, w tym
przygotowanie umów o prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;
25

5) Współdziała w ustalaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły pod kątem
praktycznej nauki zawodu i zajęć w pracowniach;
6) Organizuje bazę szkolenia praktycznego oraz dba o wyposażenie jej w pomoce
naukowe;
7) Realizuje pensum dydaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) Po uzgodnieniu z dyrektorem organizuje doraźne zastępstwa za nieobecnych
nauczycieli na zajęciach praktycznych, a w razie nieobecności wicedyrektora za
wszystkich nauczycieli;
9) Sprawuje nadzór nad realizacją zadań związanych z konkursem wiedzy zawodowej;
10) Zapoznaje uczniów i słuchaczy z przepisami dotyczącymi egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
11) Udziela szczegółowego instruktażu rozpoczynającym pracę nauczycielom
praktycznej nauki zawodu oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych;
12) Realizuje czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem
zawodowym nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki
zawodu;
13) Organizuje i prowadzi narady dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów
zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
14) Udziela pomocy metodyczno-merytorycznej nauczycielom praktycznej nauki
zawodu;
15) Formułuje projekt oceny pracy nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
16) Wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych
nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
17) Nadzoruje przestrzegania przez uczniów i słuchaczy oraz nauczycieli regulaminu
praktycznej nauki zawodu oraz przepisów bhp w placówkach szkolenia praktycznego;
18) Wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora.

§ 20
Zakres zadań i obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły
1.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych obsługi.
2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników administracyjnych, o których
mowa w ust. 1, okreśIają odrębne przepisy.

§ 21
Zakres obowiązków i uprawnień nauczyciela
1. Zakres obowiązków wynikających z art. 100 kodeksu pracy
1) Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować
się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne
z przepisami prawa lub umową o pracę;
2) Pracownik jest obowiązany w szczególności:
a) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
b) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku w zakładzie pracy,
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c) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych,
d) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy
informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
e) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
f) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
2. Zakres obowiązków wynikających z art. 211 kodeksu pracy
1) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym
obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
a) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu
i instruktażu z tego zakresu,
b) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń
i wskazówek przełożonych,
c) dbać o należyty stan sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
d) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży,
e) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym
badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
f) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy
wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec
współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia,
o grożącym im niebezpieczeństwie,
g) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Art. 42, ust. 2 Karty Nauczyciela stanowi, że w ramach 40-godzinnego czasu pracy
oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany realizować:
1) w ramach pensum: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym
uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb
i zainteresowań uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym
4) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołów nauczycieli, komisji,
w spotkaniach z rodzicami.
4. Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:
1) realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć;
2) przygotowanie planów pracy dydaktycznej wg ujednoliconego obowiązującego
wzoru i pozostawienie ich w sekretariacie szkoły;
3) po odbyciu rocznego cyklu edukacyjnego złożenie sprawozdania
z realizacji
podstawy programowej wg obowiązującego wzoru;
4) systematyczne uzupełnianie dokumentacji szkolnej (dzienniki, arkusze ocen);
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5) realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach,
klasach i zespołach poprzez rzetelne i rzeczowe wykorzystywanie czasu
przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły
i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego), która w optymalnym stopniu
przyczynia się do zrealizowania celów szkoły;
6) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej
(wnioskowanie do dyrektora szkoły o jego wzbogacenie lub modernizację);
7) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego
uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
8) rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu
niepowodzeń szkolnych;
9) bezstronne, obiektywne, sprawiedliwe i systematyczne ocenianie oraz traktowanie
wszystkich uczniów;
10) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, dyrekcję i radę
pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;
11) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów;
12) określenie zasad udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych
prac kontrolnych, prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej
przedmiotu, koła zainteresowań, troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć
dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na wycieczkach, rajdach
i uroczystościach szkolnych;
13) służenie uczniom szkoły pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych
i związanych z nauką;
14) wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkoły;
15) pełnienia dyżuru zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów;
16) prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą dyrektora szkoły i rady
pedagogicznej;
17) inne prace zlecone przez dyrektora.
5. Zakres uprawnień
Zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz statutem Zespołu Szkół nauczyciel posiada
następujące uprawnienia:
1) decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników;
środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;
2) decydowanie o treści programu koła lub zespołu, jeśli takie zostało przydzielone;
3) decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów;
4) prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla
swoich uczniów.

§ 22
Zakres obowiązków i uprawnień nauczyciela wychowawcy
1. Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:
Identycznie jak każdy nauczyciel, oprócz tego:
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1) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie,
społeczeństwie;
2) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami
a społecznością szkoły;
3) za pomocą atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu,
przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności;
4) koordynuje działania wychowawcze nauczycieli uczących w klasie;
5) organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce i zachowaniu;
6) współpracuje z rodzicami i informuje ich o wynikach i problemach w zakresie
kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy
klasy;
7) na początku roku szkolnego informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach
oceny zachowania oraz terminach dni otwartej szkoły, wywiadówek i konsultacji;
8) współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi w celu
uzyskania wszechstronnej pomocy dla swych wychowanków;
9) prawidłowo prowadzi dokumentacją klasy i każdego ucznia: dziennik, arkusze ocen,
świadectwa szkolne, plany pracy i godzin wychowawczych, obserwacje uczniów
i kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami).
2. Zakres uprawnień:
1) współdecyduje z samorządem klasy i z rodzicami (prawnymi opiekunami)
o programie i planie wychowawczym na rok szkolny oraz dłuższe okresy;
2) ma prawo do uzyskania – od dyrekcji szkoły i innych instytucji wspomagających
szkołę – pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy
wychowawczej;
3) ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych
i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby
zdrowia i dyrekcji szkoły.

§ 23
1. W szkole są utworzone zespoły nauczycieli:
1) Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących;
2) Komisja Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych i Zajęć Praktycznych;
3) Zespół do spraw Ewaluacji;
4) Zespół Wychowawczy;
5) Zespół Kierowniczy.
2. Pracą komisji kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący.
3. Cele i zadania komisji przedmiotowych obejmują:
1) korelowanie
treści
programowych,
dokonywanie
wyboru
programów
nauczania, współpracę nauczycieli w realizacji programów;
2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania i sposobów badania
wyników nauczania;
3) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także ich
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wyposażeniu;
5) opiniowanie
przygotowanych
w
szkole
autorskich,
innowacyjnych
eksperymentalnych programów nauczania;
6) przygotowanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych
szkole i przez władze oświatowe.
4. Komisje pracują według opracowanego na początku roku szkolnego planu pracy na
dany rok szkolny.

§ 24
Zakres zadań pedagoga

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów.
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych.
3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb.
4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży.
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania.
6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
7. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej.
9. Pedagog szkolny pełni funkcję Rzecznika Praw Ucznia na terenie Szkoły.

§ 25
Zakres zadań doradcy zawodowego
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 danego poziomu kształcenia.
3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na
poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: rynku
pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania
posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu
codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów
z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, programów
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edukacyjnych Unii Europejskiej.
4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.
5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących
świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

uczniów do

6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.
7. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie
spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy
z uczniami.
8. Współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu
przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie
wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
9. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym
poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo
i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

§ 26
Organizacja współdziałania z Poradniami Psychologiczno Pedagogicznymi
1. Szkoła współdziała z PPP poprzez:
1) sporządzanie opinii załączanych do wniosków rodziców dotyczących
przeprowadzenia badań pod kątem niepowodzeń w nauce, problemów
wychowawczych i nauczania indywidualnego;
2) mobilizowanie rodziców do indywidualnego korzystania z porad poradni
w określonych przypadkach;
3) organizowanie spotkań pracowników poradni z nauczycielami, rodzicami i uczniami
pod kątem niwelowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;
4) uwzględnianie zaleceń o dostosowaniu wymogów edukacyjnych do możliwości
rozwojowych dziecka;
5) uwzględnianie form dostosowania warunków egzaminów do indywidualnych potrzeb
i możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z aktualnymi, odrębnymi, określającymi
je przepisami;
6) uwzględnianie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego
nauczania.
2. Koordynatorami powyższych działań jest pedagog szkolny.

§ 27
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Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi
organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia
eksperymentalne.
Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna po
uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji. Oddział, w którym
prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu
z nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu opinii rodziców danego
oddziału. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1, nauczyciel
przedstawia dyrektorowi szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli
mianowanych lub dyplomowanych.
2. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym
względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych
pracowników szkoły. Na terenie szkoły mogą działać organizacje i stowarzyszenia,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży, albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej zespołu szkół (np. kluby sportowe), za zgodą dyrektora szkoły po uprzednim
uzgodnieniu warunków jej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady
pedagogicznej.
3. Szkoła może udostępnić pomieszczenia na działalność innych organizacji oraz
instytucji, ale niepolitycznych, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami
i zgodnie z umową między stronami i tylko wtedy, gdy ich działalność nie zakłóca
działalności wychowawczej szkoły.

§ 28
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie
nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki
1. Od Rodziców szkoła oczekuje, że będą:
1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem ich
godności;
2) dbać o ich schludny wygląd;
3) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły
skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania;
4) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę
o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecność dziecka
na piśmie zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą postępowania
z nieobecnościami (Załącznik nr do niniejszego Statutu);
5) zapewniać dziecku podstawowe wyposażenie ucznia, w tym podręczniki i ćwiczenia,
6) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie
dziecka;
7) regularnie uczestniczyć w zebraniach klasowych oraz konsultacjach.
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2. Szkoła zapewnia rodzicom prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
3) znajomości zasad wystawiania ocen zachowania, ocen klasyfikacyjnych, trybów
odwoływania się od wystawianych ocen;
4) znajomości zasad wnioskowania o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
sprawdzających, poprawkowych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów;
5) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania,
postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce, a także dostrzeżonych uzdolnień;
6) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia
dziecka;
7) przedstawiania opinii dyrektorowi szkoły na temat całokształtu jej pracy;
8) przedstawienia wniosków i uwag do pracy w danym roku szkolnym;
9) zapoznania się ze wszystkimi pracami pisemnymi dziecka i zasięgania opinii na
temat uzyskanych ocen,
10) przedstawienia swoich uwag radzie klasowej rodziców na zebraniach rodziców;
11) znajomości Statutu Szkoły, dostępu do niego w bibliotece szkolnej i na stronie
internetowej;
12) opiniowania i wnioskowania o wprowadzenie zmian w statucie, programie
wychowawczo-profilaktycznym;
13) wnioskowania do dyrektora w sprawie wyboru lub zmiany wychowawcy klasy (na
wniosek co najmniej ¾ rodziców uczniów danego oddziału);
14) uczestniczenia w pracach Rady Rodziców w sposób i w zakresie określonym
przepisami regulującymi jej działanie.
3. Konkretne formy współpracy między rodzicami a szkołą to:
1) stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze; spotkania takie są organizowane przynajmniej 2 razy w półroczu przez
wychowawcę wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego;
2) indywidualne kontakty z wychowawcą klasy w uzgodnionych wspólnie terminach;
3) kontakty telefoniczne, korespondencyjne;
4) możliwość kontaktu z dyrektorem szkoły w uzgodnionym wcześniej terminie;
5) możliwość kontaktu z pedagogiem szkolnym w ustalonym wcześniej terminie;
6) możliwość wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu szkołę lub organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły

Rozdział VII
Biblioteka szkolna
§ 29
1. Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb
nauczania i zainteresowań uczniów oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
2. Biblioteka realizuje zadania poprzez:
1)
uczestniczenie w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów:
kształcąco-wychowawczej, diagnostyczno-programowej, opiekuńczo-wychowawczej
i kulturalno- rekreacyjnej;
2) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
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3) podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu
rozwoju czytelnictwa, przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
4) pełnienie funkcji ośrodka edukacji czytelniczej i informacyjnej.
3. Szczegółowy opis funkcjonowania biblioteki oraz kompetencje nauczycielabibliotekarza określa regulamin biblioteki (załącznik nr 8).

Rozdział VIII
Szkolny system oceniania w szkołach dla młodzieży
§ 30
1. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego opracowano na podstawie
Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych.
2. Zasady oceniania z religii bądź etyki regulują odrębne przepisy.

§ 31
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego
przez siebie programu nauczania oraz o formach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów.
2. Stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć uczniów:
1) prace pisemne:
a)kartkówka, obejmująca 3 jednostki lekcyjne i trwająca do 15 minut (nie wymaga
wcześniejszej zapowiedzi),
b)praca klasowa, obejmująca dział materiału i trwająca od 45 minut do 90 minut
(wymaga zapowiedzi co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem - nauczyciel
wcześniej zaznacza w dzienniku lekcyjnym datę klasówki),
c) sprawdzian tzw. test śródokresowy, obejmujący kilka działów i trwający od 30 do
45 minut
(wymaga zapowiedzi z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem nauczyciel wcześniej zaznacza w dzienniku lekcyjnym datę sprawdzianu).
2) odpowiedzi ustne:
a)odpytywanie ze zrealizowanej partii materiału,
b) aktywność ucznia podczas zajęć edukacyjnych.
3) inne formy
a) prace domowe’
b) testy sprawności z wychowania fizycznego’
c) ćwiczenia praktyczne i umiejętności posługiwania się narzędziami i przyborami
szkolnymi’
d) udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i zawodach sportowych’
e) umiejętność posługiwania się innymi źródłami niż podręczniki szkolne
wygłoszenie przez ucznia lub grupę uczniów referatu’
f) badanie wyników nauczani’
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g) pisemne opracowanie danego tematu w domu’
h) uczeń może otrzymać pozytywną ocenę za udział lub zajęcie czołowego miejsca
w zawodach z danego przedmiotu.
3. W ciągu dnia może być przeprowadzona tylko jedna klasówka lub sprawdzian.
4. Nauczyciele w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie informują i analizują z uczniami
oceny pisemnych prac.
5. Dniami wolnymi od prac pisemnych i odpowiedzi ustnych są: pierwszy dzień po feriach
i przerwach świątecznych, po wycieczce klasowej, zawodach i konkursach.
6. Ferie i przerwy świąteczne są wolne od zadawania prac domowych.
7. Uczeń, który był nieobecny na klasówce lub sprawdzianie lub otrzymał ocenę
niedostateczną, może zaliczyć daną partię materiału w formie ustnej lub pisemnej,
w terminie do 2 tygodni od oddania prac przez nauczyciela.
8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

§ 32
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia/słuchacza, jak i jego rodziców (prawnych
opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice (prawni
opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.
Nauczyciele przechowują prace pisemne do końca roku szkolnego.
2. Na prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę
powinien jąuzasadnić.

§ 33
1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii PPP lub innej poradni
specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe
uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu
nauczania.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, technologii informacyjnej,
techniki biurowej i komputerowej, pracy biurowej, muzyki i plastyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
3. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności uwzględnić:
1) uczestniczenie ucznia w zajęciach wychowania fizycznego;
2) uwzględnienie oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń,
także jego systematyczny udział w zajęciach;
3) aktywność ucznia w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.
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4. Uczeń, który posiada zwolnienie lekarskie uczestniczy w zajęciach wychowania
fizycznego w sposób wskazany przez nauczyciela WF-u, z uwzględnieniem zaleceń
lekarza i ograniczeniem wykonywania niektórych ćwiczeń fizycznych

§ 34
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego.
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony”.

§ 35
1. Uwzględniając prawa rodziców mają oni prawo:
1) do znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w klasie i szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania,postępów
i przyczyn trudności w nauce;
4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia.

§ 36
1. Dyrektor szkoły i wychowawcy zobowiązani są:
1) organizować spotkania z rodzicami:
a) na początku roku szkolnego (we wrześniu) w celu zapoznania rodziców ze szkolą
oraz programem pracy szkoły w danym roku szkolnym, a także ze Statutem szkoły,
b) śród okresowe - 2 (listopad, kwiecień),
c) okresowe - 1 (styczeń - po klasyfikacji za I półrocze),
d) w miarę potrzeby kontaktują się częściej - telefonicznie, drogą pocztową co ma
swój śIad w dokumentacji sekretariatu szkoły bądź organizują dodatkowo spotkania
indywidualne lub klasowe,
2) na zebraniach ogólnych dyrektor szkoły informuje rodziców o zadaniach
i zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych szkoły oraz zapoznaje z przepisami
dotyczącymi funkcjonowania szkoły, ze Statutem szkoły;
3) o zadaniach dydaktyczno - wychowawczych klasy informuje wychowawca klasy na
zebraniach rodziców;
4) informacje o ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów przekazuje wychowawca klasy;
5) rodzic może zawsze zasięgać informacji o swoim dziecku u dyrektora, wychowawcy
oraz nauczycieli uczących;
6) na miesiąc przed zakończeniem semestru i rocznych zajęć dydaktycznych szkoła
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informuje rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z wszystkich
przedmiotów pisemnie. W tym celu wychowawca klasy kompletuje pisemne informacje
od nauczycieli i korespondencyjnie dostarcza rodzicom.

§ 37
1. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne - po pierwszym okresie nauki w roku szkolnym
i końcoworoczne - na koniec nauki w roku szkolnym) ustalają nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.
2. Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest okresowym podsumowaniem osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,
według skali określonej w statucie.
3. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, według skali
określonej w statucie, z uwzględnieniem ocen z całego roku szkolnego.
4. Ocena semestralna/końcoworoczna z zajęć praktycznych jest średnią z ocen
wystawionych przez opiekunów praktyk, którzy mieli zajęcia w okresie ocenianym.
Ocenę wpisuje opiekun zajęć praktycznych.
5. Ocena z praktyk zawodowych jest średnią złożoną z trzech ocen cząstkowych:
1) oceny z zaświadczenia o odbytej praktyce ( ocenę wpisuje pracodawca);
2) oceny z prowadzonego przez ucznia dzienniczka praktyk;
3) oceny z wiedzy praktycznej ( ocenia, w formie rozmowy, po odbytej praktyce komisja
złożona z nauczycieli przedmiotów zawodowych wyznaczonych przez dyrektora szkoły
i przewodniczącego Komisji Przedmiotów Zawodowych).
Ocenę wpisuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
6. Jeżeli dane zajęcia edukacyjne prowadzi co najmniej 2 nauczycieli, którzy proponują
różne oceny klasyfikacyjne, ostateczną oceną jest ocena najwyższa z proponowanych
przez nauczycieli.
7. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym (śródrocznym i końcoworocznym) posiedzeniem
rady pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia
i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach
klasyfikacyjnych.
8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna
może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 38
1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne (śródroczne i końcoworoczne), ustala się
w stopniach wg następującej skali:
1) stopień celujący -w skrócie (cel.)
- 6;
2) stopień bardzo dobry -w skrócie (bdb.)
- 5;
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3) stopień dobry -w skrócie (db.)
4) stopień dostateczny -w skrócie (dst.)
5) stopień dopuszczający -w skrócie (dop.)
6) stopień niedostateczny -w skrócie (ndst.)

- 4;
- 3;
- 2;
- 1.

2. Oceny bieżące mogą być ustalone w stopniach wg skali określonej w ust. 1,
z dodaniem znaku „+” lub „-”
3. Ogólne kryteria ocen.
1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program
nauczania danej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim
(regionalnym) albo krajowym albo posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
z zajęć edukacyjnych w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne ujęte programem nauczania,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
nowych sytuacjach.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie
większości relacji między elementami wiedzy z danego zajęcia edukacyjnego,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne.
4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy
w dalszym uczeniu się tego zajęcia edukacyjnego,
b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy
nauczyciela.
5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,
a braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
z danego zajęcia edukacyjnego w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe, o niewielkim
stopniu trudności.
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6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń/słuchacz, który:
a)nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności
okreś1onych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach
uniemoż1iwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego zajęcia edukacyjnego,
b)nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania
o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

§ 39
1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną, ustala się wg następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. Ogólne kryteria ocen zachowania.

1) Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:
a) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:
- wkład pracy ucznia w zdobywanie wiedzy,
- systematyczność w realizowaniu obowiązków,
- właściwe podejście do obowiązków szkolnych,
- frekwencja,
- średnia wynikająca z ocen.
b) kultura osobista ucznia:
- stosunek ucznia do nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły oraz kolegów,
- przestrzeganie dyscypliny szkolnej,
- tolerancja dla postaw, zainteresowań, poglądów kolegów,
- estetyczny ubiór,
- higiena osobista.
c) aktywność szkolna ucznia:
- udział w uroczystościach szkolnych i konkursach,
- udział w działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz (udział w imprezach sportowych,
konkursach przedmiotowych).
2) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, którego cechuje:
a) bardzo duży wkład pracy w opanowaniu wiedzy i umiejętności określonych
programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie,
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b) jest laureatem lub finalistą olimpiad przedmiotowych lub sportowych na wyższym
szczeblu.
Ponadto uczeń otrzymujący ocenę wzorową gdy:
c) godnie reprezentuje szkołę lub klasę biorąc udział w uroczystościach, konkursach
i imprezach na terenie szkoły i poza nią,
d) z własnej inicjatywy podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
e) cechuje go wysoka kultura osobista w kontaktach z pracownikami szkoły,
kolegami i koleżankami oraz w kontaktach i sytuacjach pozaszkolnych,
f) posiada nie więcej niż 3 uwagi w dzienniku lekcyjnym lub nie więcej niż 5 godzin
nieusprawiedliwionych, ale ma również co najmniej 3 pochwały.
3) Ocenę bardzodobrą otrzymuje uczeń, którego cechuje:
a) bardzo duży wkład pracy w opanowanie wiedzy i umiejętności określonych
programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie,
b) duża systematyczność w realizowaniu obowiązków uczniowskich,
c) bardzo dobre przestrzeganie dyscypliny szkolnej,
d) bierze aktywny udział w pracach na rzecz klasy i szkoły,
e) cechuje go wysoka kultura osobista i wygląd,
f) posiada nie więcej niż 5 uwag w dzienniku lekcyjnym lub nie więcej niż 8 godzin
nieusprawiedliwionych, ale ma również co najmniej 3 pochwały.
4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, którego cechuje:
a) duży wkład pracy w opanowanie wiedzy i umiejętności określonych programem
nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie,
b) systematyczność w realizowaniu obowiązków uczniowskich,
c) dobre przestrzeganie dyscypliny szkolnej,
d) bierze aktywny udział w pracach na rzecz klasy i szkoły,
e) cechuje go wysoka kultura osobista i wygląd,
f) posiada nie więcej niż 8 uwag w dzienniku lekcyjnym lub nie więcej niż 20 godzin
nieusprawiedliwionych.
5) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, którego cechuje:
a) właściwy wkład pracy w opanowanie wiedzy i umiejętności określonych
programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie,
b) systematyczność w realizowaniu obowiązków szkolnych,
c) przestrzeganie dyscypliny szkolnej,
d) uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły
e) cechuje go poprawna kultura osobista i wygląd,
f) posiada nie więcej niż 10 uwag w dzienniku lekcyjnym lub 20 - 50 godzin
nieusprawiedliwionych.
6) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego cechuje:
a) nikły wkład pracy w opanowanie wiedzy i umiejętności określonych programem
nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie,
b) mała systematyczność w realizowaniu obowiązków szkolnych,
c) słabe przestrzeganie dyscypliny szkolnej,
d) mały udział w życiu klasy i szkoły,
e) niska kultura osobista i niedbały wyg1ąd.
40

f) posiada nie więcej niż 15 uwag w dzienniku lekcyjnym lub 50 - 100 godzin
nieusprawiedliwionych.
7) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) wszedł w kolizję z prawem,
b) narusza w sposób rażący zasady współżycia międzyludzkiego ( przypadki
pobicia, kradzieże, wandalizm, niszczenie mienia, spożywanie alkoholu, itp. ),
c) nie realizuje obowiązków szkolnych,
d) nie przestrzega dyscypliny,
e) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły,
f) frekwencja naganna – powyżej 100 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej,
g) posiada powyżej 15 uwag w dzienniku lekcyjnym lub powyżej 100 godzin
nieusprawiedliwionych.
8) Ocenę zachowania ustala się w oparciu o stopień realizacji przez danego ucznia
w/w kryteriów oceny;
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

§ 40
1. Na tydzień przed klasyfikacyjnym (śródrocznym i końcoworocznym) posiedzeniem
rady pedagogicznej, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie z zachowania
(ustalonej pouwzględnieniu opinii uczniów oraz nauczycieli i pozostałych pracowników
szkoły).
2. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeżeli uznają , że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ( semestralna ) 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 rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną ( semestralną ) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4. Termin sprawdzianu, uzgadnia się ze z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi
opiekunami ).
5. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
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kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.

§ 41
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia
braków.

§ 42
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej lub rocznej)
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na pisemną (umotywowaną) prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu
nieobecności nieusprawiedliwionej lub na pisemną (umotywowaną) prośbę jego rodziców
(prawnych opiekunów), złożoną do dyrektora szkoły, rada pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny
poza szkołą.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. O terminie egzaminu
zawiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca klasy.
42

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
9. Egzamin klasyfikacyjny z techniki biurowej i komputerowej, pracy biurowej, technologii
informacyjnej, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych ma przede wszystkim formę
zadania praktycznego.
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja
składająca się z nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania egzaminacyjne, wynik
egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu załącza się pisemną
prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
14. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną. Jeżeli
w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną może ona
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) maja zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych zgłaszają
je do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.

§ 43
1.W szkole ponadgimnazjalnej uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał
ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z techniki biurowej i komputerowej, pracy biurowej, technologii informacyjnej oraz
wychowania fizycznego zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, z których egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. Pytania (zadania
praktyczne) egzaminacyjne proponuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza
przewodniczący komisji.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
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w ostatnim tygodniu ferii letnich, w przeddzień posiedzenia rady pedagogicznej,
rozpoczynającej następny rok szkolny.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek
komisji.
5. Nauczyciel, który prowadzi zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu
poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia
i zwięzłąinformację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do
arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rada
pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy
programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).
10. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

Rozdział IX
Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowanie słuchaczy Szkół
w Gorzowie Śląskim - kształcących formie zaocznej
§ 44
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Szkoła w Gorzowie Śląskim - kształcąca w formie zaocznej
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Szkoły Policealnej dla
Dorosłych określone są w Statucie Szkoły Policealnej , który stanowi załącznik Nr 7 do
niniejszego Statutu.

§ 45
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim kształcące w formie zaocznej
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych określone są w Statucie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, który
stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Statutu.

Rozdział X
Regulamin organizacji – oceniania i zaliczania kwalifikacyjnego kursu
zawodowego
§ 46
1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy zwany dalej kursem prowadzony jest w zakresie jednej
kwalifikacji.
2. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.

Organizacja kursu
§ 47
1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć.
2. Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem kursu.
3. Jedna godzina zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych trwa
45 minut.
4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są złożyć kartę
zgłoszeniową w formie papierowej w sekretariacie szkoły oraz zaświadczenie od lekarza
o zdolności do podjęcia nauki w zawodzie.
5. Przebieg kursu dokumentowany jest w:
1) dzienniku lekcyjnym;
2) protokołach egzaminacyjnych.

§ 48
1. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja
Rekrutacyjna. Podstawą przyjęcia jest kolejność zgłoszenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie
słuchaczy.
3. Słuchacz zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:
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1) niepodjęcia kursu w terminie miesiąca od rozpoczęcia kursu;
2) nieuzupełnienia wymaganych dokumentów;
3) w przypadku opuszczenia w danym semestrze co najmniej 50 % czasu
przeznaczonego na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym
planie nauczania;
4) nieuzyskania zaliczeń z zajęć wymaganych programem kursu.

§ 49
Prawa i obowiązki słuchacza kursu są określone w rozdziale XII niniejszego Statutu.

Zakres obowiązków prowadzących zajęcia
§ 50
1. Prowadzący zajęcia mają obowiązek realizować program kursu zgodnie z planem
zajęć.
2. Prowadzący zajęcia mają obowiązek przedstawić wymagania i kryteria zaliczania
materiału nauczania.
3. Przedmiotowe systemy oceniania opracowują nauczyciele poszczególnych
przedmiotów i podają słuchaczom do wiadomości w ciągu pierwszych dwóch tygodni
zajęć w semestrze.

Zakres praw obowiązków opiekuna klasy
§ 51
1. Opiekun klasy ma obowiązek rozwiązywać problemy kursantów i prowadzących
zajęcia związane z procesem dydaktycznym.
2. Opiekun klasy ma obowiązek przedstawić uczestnikom kursu cel, program
i organizację kursu oraz szczegółowy plan zajęć objętych programem.
3. Opiekun klasy ma prawo wnioskować do dyrektora o nieskreślenie z listy osób
odbywających kurs w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach i praktykach zawodowych
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Opiekun klasy informuje słuchaczy na początku każdego kursu o zasadach organizacji
i zaliczania kursu.

Regulamin oceniania
§ 52
1. Zaliczenia semestru przez słuchacza dokonuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego;
na koniec semestru jesiennego – w grudniu i na koniec semestru wiosennego –
w czerwcu.
2. Oceny zaliczające semestr z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwane dalej
semestralnymi ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne.

§ 53
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1. Oceny bieżące oraz semestralne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach wg
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”
2. Oceny semestralne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do
kontynuowania nauki lub ukończenia kursu.

§ 54
1. Szczegółowe kryteria ocen bieżących określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.
2. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować słuchaczy o terminie, formie i zakresie
planowanych sprawdzianów z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis terminu do dziennika
lekcyjnego).
3. Obecność słuchacza na sprawdzianach jest obowiązkowa.
4. Szczegółowe zasady zaliczania sprawdzianów w przypadku nieobecności słuchacza
określają przedmiotowe systemy oceniania.
5. Na kursie nie ocenia się zachowania.

Zaliczenia
§ 55
1. Zaliczenie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje słuchacz na podstawie
ocen bieżących pod warunkiem, że uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne
przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu
przeznaczonego na te zajęcia.
2. Zaliczenie z dwóch wiodących obowiązkowych zajęć w semestrze słuchacz uzyskuje
na podstawie egzaminu semestralnego.
3.Wyboru przedmiotów, o których mowa dokonuje Rada Pedagogiczna. Decyzję w tej
sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym
semestrze.

§ 56
1. Do egzaminu
semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na
obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania,
w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z tych
zajęć oceny uznane za pozytywne.
2. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał bieżącą ocenę negatywną z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, jest obowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, prace kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną.
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3. Egzamin semestralny składa się z części pisemnej.
4. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele poszczególnych przedmiotów
uczący w danym semestrze w danej klasie, zwani dalej egzaminatorami.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć na egzaminatora innego
nauczyciela.
5. Zagadnienia na egzamin pisemny oraz kryteria oceny opracowuje nauczyciel danego
przedmiotu.
6. Po przeprowadzonym egzaminie sporządza się protokół zwierający imiona i nazwiska
zdających słuchaczy, klasę, nazwę semestru, nazwisko egzaminatora, przedmiot, ocenę
z pisemnego egzaminu semestralnego, która jest również oceną z danych zajęć
edukacyjnych. Egzaminator ma obowiązek przechowywać pisemne prace egzaminacyjne
słuchaczy do końca następnego semestru.
7. Ustalona przez nauczyciela ocena semestralna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego
w ustalonym terminie i dostarczył zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie o zdarzeniu
losowym, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym ustalonym przez Dyrektora szkoły.
Słuchacz, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
semestralnego w ustalonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu
semestralnego.

Egzamin poprawkowy
§ 57
1. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej
oceny z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych w danym semestrze.
2. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi
wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego z powodu usprawiedliwionej
nieobecności.
3. Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane po każdym semestrze.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu
semestru wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia. Nauczyciel odnotowuje
wyznaczony termin egzaminu poprawkowego w dzienniku lekcyjnym, słuchacz
poświadcza informację o nim własnoręcznym podpisem.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w trybie określonym dla egzaminów
semestralnych.
6. Ocena, jaką słuchacz uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczną
oceną semestralną.
7. Słuchacz, który z przyczyn
usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie i dostarczył do trzech dni zwolnienie lekarskie
lub zaświadczenie o zdarzeniu losowym, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, po zakończeniu semestry jesiennego
w terminie nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego
w terminie w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia.
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Rozdział XI
Uczniowie/ słuchacze szkoły
§ 58
1. Rekrutacja uczniów/słuchaczy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli
i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych oraz Zarządzeniem
Opolskiego Kuratora Oświaty w powyższej sprawie.
2. Przyjęcie do klas pierwszych mogą ubiegać się absolwenci szkół
gimnazjalnych posiadający odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem
Iekarskim wystawionym przez Iekarza.
3. W szkole działa komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna, która ustala zasady rekrutacji
uczniów zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół.
4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do szkół policealnych, pomaturalnych, szkół
ponadgimnazjalnych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej i szkół
dla dorosłych wszystkich typów, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno –
kwalifikacyjną.
5. W szkole opracowuje się szczegółowe kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Rada Pedagogiczna uaktualnia w tym zakresie zapisy statutu. Informacje o kryteriach
naboru podaje się do wiadomości kandydatów zamieszczając na tablicy ogłoszeń
w miejscu dla nich dostępnym.

§ 59
1. Uczeń/słuchacz ma prawo do:
1) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy
wykorzystaniu wszystkich możIiwości szkoły;
2) wyrażania opinii i wątpIiwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie
wyjaśnień odpowiedzi;
3) znać program nauczania na dany rok swojej klasy;
4) zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie z prośbą
o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu;
5) przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich
problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
6) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych
i koleżeńskich;
7) korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi
przepisami;
8) jawnego wyrażania swoich myśIi i przekonań dotyczących życia szkoły, a także
światopogIądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach
pozalekcyjnych pozaszkolnych, reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach,
zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
10) do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy, zgodnie
z przyjętymi w szkole kryteriami;
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11) w przypadku otrzymania na półrocze Iub koniec roku oceny niezgodnej
jegozdaniem z osiągnięciami może odwołać się, pisząc podanie o egzamin
poprawkowy, które składa
u dyrektora, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć;
12) w przypadku otrzymania oceny z zachowania niesprawiedliwej jego zdaniem Iub
rodziców może odwołać się do Rady Pedagogicznej w celu ponownego ustalenia tej
oceny. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek i zwraca się do wychowawcy
o ponowne ustalenie oceny po uwzględnieniu argumentów przedstawionych we
wniosku. Wychowawca ponownie ustala ocenę (pozostawia wcześniej ustaloną Iub ją
zmienia). Informuje Radę Pedagogiczną o swojej decyzji, która jest ostateczna.
Dyrektor szkoły informuje na piśmie wnioskodawcę o wyniku odwołania;
13) znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnych powtórzeniowych
sprawdzianów wiadomości - w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian,
w ciągu tygodnia trzy. Kartkówka pisemna obejmuje sprawdzanie wiadomości do
trzech ostatnich lekcji i nie traktuje się ja jako sprawdzianu powtórzeniowego.
Kartkówka jest to forma pisemna zastępująca odpytanie ustne z materiału bieżącego.
Kartkówka nie musi być zapowiadana z wyprzedzeniem;
14) odpoczynku w przerwach między lekcyjnych, na okres przerw świątecznych i ferii
nie zadaje się prac domowych;
15) dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem wiedzy
i ponowną ocenę postępów w nauce;
16) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, księgozbioru i biblioteki;
17) do opieki higieniczno – lekarskiej;
18) działalności w samorządzie uczniowskim oraz organizacjach działających
w szkole.
2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) W przypadku naruszenia praw ucznia, zainteresowany uczeń lub jego rodzic
(prawny opiekun) może złożyć skargę w formie ustnej lub pisemnej odpowiednio do:
wychowawcy klasy, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, pedagoga
szkolnego lub Dyrektora Szkoły w terminie nie później niż 7 dni od zaistniałej sytuacji.
2) O wyniku rozpatrzenia skargi uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) powinien być
poinformowany w ciągu 14 dni od wpłynięcia skargi.

§ 60
1. Uczeń/słuchacz ma obowiązek :
1) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zajęciach
praktycznych i praktykach zawodowych i w życiu szkoły;
2) Wypełniać obowiązek szkolny i nauki. Przez niespełnianie tego obowiązku należy
rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność na co najmniej 50 % zajęć edukacyjnych
w ciągu jednego miesiąca;
3) Odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
4) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
5) Posiadać zeszyt – dzienniczek z ponumerowanymi stronami , w którym
wychowawca może odnotować ilość posiadanych uwag i pochwał, a rodzic wpisuje
zwolnienia i usprawiedliwienia;
6) Właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych
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Uczniowie mają obowiązek właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych
w tym mają obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać
z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu ich do tego przez nauczyciela.
7) Usprawiedliwiania nieobecności. Procedura, dotycząca zwalniania z zajęć
lekcyjnych i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych
a) Za terminowe rozliczanie uczniów z nieobecności odpowiedzialny jest
wychowawca klasy/opiekun,
b) Za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia/słuchacza na zajęciach
dydaktycznych odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia,
c) Rodzic zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie
wychowawcę klasy o nieobecności dziecka w szkole przekraczającej 5 dni nauki,
nie później niż
3 dnia jego nieobecności. Poinformowanie telefoniczne
o nieobecności nie jest równoznaczne z jej usprawiedliwieniem.
d) W przypadku niepoinformowania szkoły o nieobecności dziecka przekraczającej
5 dni nauki wychowawca ucznia zobowiązany jest do podjęcia działań mających na
celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności,
e) Uczeń jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności na pierwszej
godzinie wychowawczej po powrocie do szkoły, jednak nie później niż w ciągu 14
dni,
f) W przypadku, kiedy uczeń/słuchacz przed upływem czternastodniowego terminu
usprawiedliwienia nieobecności ponownie jest nieobecny w szkole, wychowawca
powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn jego nieobecności,
g) Wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności ucznia po
upływie 14 dni od chwili jego powrotu do szkoły,
h) Nieobecność na lekcjach „środkowych” traktowana jest automatycznie jako
ucieczka. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, po bezpośrednim kontakcie
z rodzicami, może być usprawiedliwiona, przy czym wychowawca sporządza
odpowiednią notatkę w dzienniku.
i) Trzy spóźnienia na lekcję traktuje się jako jedną godz. nieusprawiedliwioną (za
spóźnienie uważa się wejście do klasy po dzwonku do 15 min) za wyjątkiem
uczniów, mających utrudniony dojazd do szkoły na pierwszą godzinę lekcyjną,
j) W przypadku, kiedy uczeń opuścił w danym miesiącu bez usprawiedliwienia 15
godzin, wychowawca zobowiązany jest udzielić mu pisemnego upomnienia
i odnotować ten fakt w dzienniku i dzienniczku oraz pisemnie powiadomić o tym
rodziców. Jeśli takie nieobecności będą się powtarzały w kolejnych miesiącach
wychowawca powinien podjąć działania egzekwujące systematyczny udział
w zajęciach dydaktycznych (kontrakt, rozmowa z pedagogiem, nagana dyrektora).
k) Po tygodniu nieobecności ucznia na zajęciach wychowawca ma obowiązek
kontaktu w rodzicami w celu wyjaśnienia tej nieobecności,
l) Przekroczenie dopuszczalnego limitu godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia
opisane jest w art. 59 pkt. k).
8) Przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły
Uczniowie mają obowiązek w dni powszednie dostosowania się do wymagań
dotyczących stroju szkolnego – przychodzenia do szkoły we właściwym stroju, fryzurze
i makijażu – ogólnie uznanym za przyzwoity.
9) Przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych
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Uczniowie mają obowiązek przestrzegania zakazu korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych. Zabrania
się robienia i wykorzystywania zdjęć, filmów robionych na terenie szkoły, w sposób
sprzeczny z zasadami kulturalnego zachowania. Nagrywanie dźwięku i obrazu za
pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej.
W przypadku złamania w/w zasad korzystania z telefonu i innych urządzeń
elektronicznych stosuje się tryb karania uczniów za naruszanie prawa szkolnego.
(Paragraf 61,Kary).
10) Właściwego zachowania wobec nauczycieli, kolegów i innych pracowników
szkoły:
a) każdy uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kulturalnego współżycia
społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b) uczeń ma obowiązek używania zwrotów grzecznościowych,
c) uczeń nie używa zwrotów, gestów i wulgarnych słów w stosunku do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły,
d) uczeń nie stosuje przemocy fizycznej i nie manifestuje swojej siły wobec
kogokolwiek,
e) uczeń ma obowiązek okazywania szacunku dla pracy wszystkich osób
zatrudnionych w szkole oraz pozostałych uczniów,
f) łamanie zasad skutkuje upomnieniem, poinformowaniem rodziców (prawnych
opiekunów) o złym zachowaniu, obniżeniem oceny z zachowania, a w skrajnych
przypadkach zgłoszeniem na policję.

§ 61
Wyróżnienia i nagrody
1. Za wzorową i przykładną, rzetelną naukę (średnia powyżej 4,5) i pracę na rzecz
społeczności szkolnej i środowiska, wybitne osiągnięcia sportowe i inne, olimpiady
i konkursy mogą być przyznawane uczniowi wyróżnienia i nagrody pieniężne
i rzeczowe związane z kierunkiem nauki, np. w formie książki, sprzętu sportowego:
1) nagroda dyrektora – jednorazowe stypendium motywacyjne za osiągnięcia naukowe,
wzorowe zachowanie i frekwencję. Nagrodę otrzymuje najlepszy uczeń pod względem
nauki, zachowania i frekwencji z klas pierwszych, drugich, trzecich, i czwartych.
Nagroda za rok szkolny dla uczniów klas I – III wręczana jest we wrześniu –
październiku następnego roku szkolnego, a nagroda za I semestr roku szkolnego dla
ucznia klas IV – tych wręczana jest w styczniu – lutym , po zakończeniu I semestru
roku szkolnego. Wysokość nagrody pieniężnej od 200- 400 złotych;
2) pochwała wychowawcy wobec klasy za wzorową frekwencję, właściwe zachowanie,
organizację imprez klasowych, pomoc koleżeńską;
3) pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów za wyróżniające się zachowanie
w skali szkoły;
4) list gratulacyjny do rodziców (opiekunów) ucznia od dyrektora szkoły i rady
pedagogicznej - średnia ocen powyżej 4,75;
5) świadectwo z czerwonym paskiem za ukończenie klasy / szkoły z wyróżnieniem.
2. Wyróżnienia i nagrody przyznawane są na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela
przedmiotu, komisji klasowej, jury konkursowego , organizacji młodzieżowej, Rady
Pedagogicznej, dyrektora szkoły.
52

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy składać w dyrekcji szkoły.
4. Wysokość i częstotliwość nagród rzeczowych uzależniona jest od możliwości
finansowych szkoły.
5. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:
1) Do każdej przyznanej nagrody, uczeń może się wnieść zastrzeżenia (w formie
pisemnej lub ustnej), za pośrednictwem Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia,
wychowawcy lub rodzica, do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty przyznania
nagrody;
2) Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia ucznia poprzez:
a) analizę dokumentu,
b) rozmowę z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie Radzie
Pedagogicznej;
3) Dyrektor może nagrodę utrzymać lub zmienić;
4) Dyrektor wydaje decyzję na piśmie w terminie do 14 dni;
5) Uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie od decyzji
Dyrektora do organu wyższej instancji (Opolskie Kuratorium Oświaty) lub Rzecznika
Praw Ucznia przy Opolskim Kuratorze Oświaty.

§ 62
Kary
1. Wobec uczniów łamiących postanowienia statutu szkoły dopuszcza się stosowanie
następujących kar:
1) Upomnienie wychowawcy klasy za :
a) złe zachowanie na lekcji (utrudnianie prowadzenia lekcji),
b) ucieczki z lekcji,
c) arogancką postawę wobec kolegów,
d) palenie papierosów,
e) odmowę wykonania polecenia nauczyciela lub pracownika administracji,
f) używanie telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych,
g) stosowanie wulgaryzmów.
2) Pisemne upomnienie [zał. nr 10] wychowawcy klasy w przypadku, gdy sytuacje
z punktu 1. powtarzają się;
3) Ostrzeżenie i/lub nagana dyrektora szkoły za :
a)
lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
b)
arogancką postawę wobec nauczycieli i pracowników administracji,
c) szczególnie dużą liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności,
d) bójki poza i na terenie szkoły,
e) niszczenie mienia w szkole i poza terenem szkoły,
f) kradzieże w szkole i poza szkołą,
g) palenie papierosów na terenie szkoły,
h) spożywanie alkoholu na terenie szkoły, w czasie wycieczek szkolnych, na
praktykach i zajęciach praktycznych lub pozostawanie w stanie nietrzeźwości,
i) rozprowadzanie, zażywanie i pozostawanie pod wpływem środków odurzających
j) w przypadku gdy, mimo udzielonej nagany powtarzają się sytuacje z punktu 3a) 3i), uczeń niepełnoletni na wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony do
innej szkoły przez Kuratora Oświaty w Opolu.
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O przeniesieniu do innej szkoły powiadamiani są rodzice ucznia oraz organ
prowadzący szkołę.
k) w przypadku gdy, mimo udzielonej nagany dyrektora powtarzają się sytuacje
z punktu 3a) - 3i), wobec ucznia, który otrzymał druga naganę w tym samym
semestrze z urzędu zostaje wszczęta procedura dotycząca przeniesienia do innej
szkoły lub skreślenia z listy uczniów.
4)
Zasady
ogólne
uczniów/słuchaczy:

dotyczące

skreślenia

ucznia/słuchacza

z

listy

a) wniosek o wszczęcie postępowania mającego na celu skreślenie
ucznia/słuchacza z listy uczniów/słuchaczy ZS może złożyć:
- wychowawca
- dyrektor
- nauczyciel
- z urzędu po uzyskaniu drugiej nagany dyrektora w semestrze.
b) osoby wymienione w pkt. 1. złożenie wniosku o skreślenie z listy
uczniów/słuchaczy powinny poprzedzić konsultacją z wychowawcą/opiekunem
klasy,
c) przed decyzją o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy należy wykorzystać
obowiązujące w ZS środki dyscyplinujące ucznia/słuchacza, tj.:
- rozmowa dyscyplinująca
- pisemna nagana wychowawcy klasy
- zawarcie indywidualnego kontraktu
- upomnienie i nagana dyrektora szkoły z ostrzeżeniem przed skreśleniem z listy
uczniów /słuchaczy.
d) wychowawca/opiekun klasy przed wystąpieniem z wnioskiem o skreślenie z listy
uczniów/słuchaczy ma obowiązek:
- rozpoznać sytuację ucznia/słuchacza,
- podjąć próbę wyjaśnienia przyczyn jego nieobecności w szkole [załącznik nr 11]
- przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą z uczniem/słuchaczem i rodzicami lub
opiekunami prawnymi ucznia,
- jeżeli rozmowa nie jest możliwa przekazać pisemną informację o zamiarze
skreślenia z listy uczniów/ słuchaczy [załącznik nr 12]
- skontaktować się z nauczycielami uczącymi w/w ucznia/słuchacza,
- zasięgnąć informacji o przebiegu praktyki zawodowej ucznia u nauczyciela
praktycznej nauki zawodu.
e) wychowawca/opiekun klasy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji
podjętych działań poprzedzających złożenie wniosku o skreślenie z listy
uczniów/słuchaczy.
5) Skreślenie w trybie natychmiastowym:
a) uczeń ( słuchacz) może zostać skreślony z listy uczniów/słuchaczy w trybie
natychmiastowym jeżeli dopuścił się:
- kradzieży,
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- aktu bandytyzmu, sadyzmu lub chuligaństwa w odniesieniu do powszechnie
stosowanych zasad i norm współżycia społecznego,
- działań zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu wychowanków zarówno na
terenie szkoły jak i poza jej obrębem,
- chuligańskich ekscesów na terenie szkoły, w miejscu odbywania praktyki,
podczas wycieczki szkolnej, których bezpośrednią lub pośrednią przyczyną jest
alkohol,
- świadomego wandalizmu,
- rozprowadzania, posiadania, odstępowania narkotyków oraz nakłaniania do ich
używania.
b) w przypadkach określonych w ust. 1, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pozostałym członkom społeczności uczniowskiej i w trosce o mienie szkoły
i właściwą realizację działań dydaktyczno – wychowawczych dopuszcza się
możliwość natychmiastowego skreślenia z listy uczniów/słuchaczy ZS. W takiej
sytuacji nie jest konieczne stosowanie gradacji kar.
c) złożenie wniosku o skreślenie w trybie natychmiastowym winno być
poprzedzone:
- rozpoznaniem zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 ( rozmowa ze świadkami,
pisemna relacja ),
- złożeniem wyjaśnień przez ucznia w obecności rodzica,
- przeprowadzenia rozmowy z wychowawcą na temat ucznia,
- podjęciem innych działań jeśli wymaga tego sytuacja.
6) Skreślenie w przypadku rażącego naruszania obowiązków:
a) uczeń może zostać skreślony z listy uczniów, jeżeli:
- nie uczestniczy systematycznie w zajęciach lekcyjnych( opuścił ponad 100
godzinlekcyjnych bez usprawiedliwienia ),
- nie podporządkowuje się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
- nie okazuje szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły
poprzez społecznie akceptowane formy,
- nie ma poszanowania dla godności osobistej kolegów i koleżanek,
- świadomie wykazuje brak zdyscyplinowania na terenie Szkoły lub w miejscu
odbywania praktyki,
- jego zachowanie wskazuje na brak poszanowania dla mienia szkolnego,
- nie przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa obowiązujących na terenie
Szkoły.
b) skreślenie słuchacza szkoły dla dorosłych z listy słuchaczy może nastąpić
w przypadku:
- nieuzyskania promocji na semestr wyższy
- przebywania na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub
narkotyków
- spożywania alkoholu, lub zażywania środków odurzających na terenie szkoły.
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- opuszczenia w semestrze 100 godzin bez usprawiedliwienia
- kradzieży, kradzieży z włamaniem i rozboju w szkole i poza szkołą
c) w przypadkach określonych w pkt 1., wychowawca/opiekun podejmuje działania
związane ze złożeniem wniosku o skreślenie z listy uczniów/słuchaczy od
pisemnego powiadomienia słuchacza lub rodzica ( prawnego opiekuna ) ucznia.
7) Wniosek o skreślenie:
a) wniosek o skreślenie w trybie natychmiastowym powinien zawierać uzasadnienie
wraz z podstawą prawną i opinią Samorządu Uczniowskiego (dotyczy uczniów
szkoły dziennej).
b) wniosek o skreślenie z powodu rażącego naruszenia obowiązków powinien
zawierać uzasadnienie wraz z podstawą prawną i opinią Samorządu Uczniowskiego
( dotyczy uczniów szkoły dziennej ) uzupełnioną udokumentowanym opisem działań
podjętych przez wychowawcę /opiekuna przed złożeniem wniosku o skreślenie
z listy uczniów/słuchaczy.
8) Terminy:
a) wniosek wraz z pełną dokumentacją o skreślenie z listy uczniów/słuchaczy
powinien być złożony u dyrektora na 7 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej
w celu sprawdzenia go pod względem merytorycznym i formalnym,
b) w przypadku stwierdzenia błędów formalnych dyrektor informuje o nich
wychowawcę/opiekuna, który w ciągu 3 dni musi je uzupełnić ( o ile jest to możliwe )
i ponownie złożyć wniosek,
c) na 7 dni przed wydaniem decyzji o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy istnieje
możliwość zapoznania się słuchacza lub opiekunów ucznia ze zgromadzoną
dokumentacją,
d) na 7 dni przed złożeniem wniosku u dyrektora, wychowawca zwraca się do
pedagoga szkolnego z prośbą o pisemną opinię o uczniu. Pedagog ma 7 dni na
przygotowanie opinii na piśmie,
e) na 7 dni przed złożeniem wniosku u dyrektora wychowawca zwraca się do
opiekuna Samorządu Uczniowskiego z prośbą o przygotowanie pisemnej opinii na
temat ucznia,
f) powyższe terminy mogą zostać skrócone do minimum w przypadku skreślenia
z listy uczniów/słuchaczy w trybie natychmiastowym .
9) Uchwała Rady Pedagogicznej:
a) Rada Pedagogiczna w obecności co najmniej połowy jej członków przegłosowuje
wniosek zwykłą większością głosów.
b) wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej dotyczącej skreślenia z listy
uczniów/słuchaczy powierza się Dyrektorowi Szkoły.
56

10) Podjęcie decyzji:
a) decyzję o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy podejmuje Dyrektor szkoły
zgodnie z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego,
b) wobec uczniów/słuchaczy skreślonych w trybie natychmiastowym,
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zastosowania art. 108
kodeksu postępowania administracyjnego,
c) o decyzji skreślenia ucznia szkoły dziennej z listy uczniów sekretariat szkoły
powiadamia organ prowadzący szkołę oraz macierzysty Urząd Gminy w przypadku
ucznia, który nie ukończył 18 lat,
11) Wstrzymanie lub zawieszenie uchwały o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy:
a) w przypadku uchybień proceduralnych Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie
uchwały Rady Pedagogicznej wskazując powody swej decyzji,
b) w sytuacjach szczególnie uzasadnionych istnieje możliwość czasowego
wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów/słuchaczy w razie poręczenia za
ukaranego przez wychowawcę/opiekuna.
12) Odwołanie się od decyzji o skreśleniu:
a) w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji o skreśleniu z listy
uczniów/słuchaczy - rodzice( prawni opiekunowie ) mają prawo odwołać się
doOpolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Szkoły.
13) Zapisy końcowe:
a) za właściwe przygotowanie wniosku odpowiedzialna jest osoba z nim
występująca,
b) za właściwe i terminowe złożenie pełnej dokumentacji dyrektorowi
odpowiedzialny jest wychowawca/opiekun klasy,
c) za terminowe wydanie opinii na temat ucznia/słuchacza odpowiedzialny jest
dyrektor ( 7 dni ) i Samorząd Uczniowski ( 7 dni ) od chwili pisemnej informacji od
wychowawcy/opiekuna,
d) za formalną i merytoryczną poprawność składanego wniosku oraz dołączonych
do niego dokumentów odpowiedzialny jest dyrektor,
e) za przygotowanie i przesłanie uczniowi/słuchaczowi i rodzicom, w terminie do 7
dni, decyzji o skreśleniu z listy uczniów odpowiedzialni są pracownicy sekretariatu
uczniowskiego.
2. Postępowanie z uczniami w przypadku przekroczonego limitu godzin
nieusprawiedliwionych oraz nieodpowiedniego zachowania ucznia potwierdzonego
naganami w dzienniku lekcyjnym.
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1) 15 godzin nieusprawiedliwionych lub 3 uwagi za ucieczki z lekcji oraz
wykroczenia – rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, powiadomienie rodzica;

inne

2) 30 godzin nieusprawiedliwionych lub 5 uwag za ucieczki z lekcji oraz
wykroczenia – kontrakt z wychowawcą i rodzicem, skierowanie do pedagoga;

inne

3) 45 godzin nieusprawiedliwionych lub 8 uwag za ucieczki z lekcji oraz inne
wykroczenia - pisemna nagana wychowawcy klasy, powiadomienie rodziców;
4) 70 godzin nieusprawiedliwionych lub 10
uwag za ucieczki z lekcji oraz
wykroczenia – ostrzeżenie pisemne dyrektora, powiadomienie rodziców;

inne

5) 100 godzin nieusprawiedliwionych lub 15 uwag za ucieczki z lekcji oraz inne
wykroczenia – nagana dyrektora, wezwanie rodziców na rozmowę z dyrektorem.
3. Tryb odwołanie od kary:
1) Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary w formie pisemnej lub ustnej.
Uczeń odwołuje się od nałożonej kary do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy,
innego nauczyciela, opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub rodzica w terminie 7 dni
od nałożenia kary.
2) Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez:
a) analizę dokumentu’
b) rozmowę z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie Radzie
Pedagogicznej.
3) Dyrektor może karę utrzymać lub zmienić jeżeli uważa, że jest ona niewspółmierna
do przewinienia;
4) Dyrektor wydaje decyzję na piśmie w terminie do 14 dni. Uczniowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej
instancji (Opolskie Kuratorium Oświaty) lub Rzecznika Praw Ucznia przy Opolskim
Kuratorze Oświaty.

§ 63
Procedury i działania interwencyjne
1. Procedury interwencyjne w razie wypadku ucznia w Zespole Szkół w Gorzowie
Śl.
1) Jeżeli uczeń podczas zajęć lekcyjnych lub przerwy ulegnie wypadkowi (rozumiemy
tutaj jakikolwiek uraz związany z lekkim lub cięższym obrażeniem ciała) lub zgłosi złe
samopoczucie, postępujemy wg poniższych procedur;
2) Nauczyciel lub pracownik szkoły, w obecności którego zdarzenie nastąpiło,
zobowiązany jest do:
a) zabezpieczenia poszkodowanego ucznia,
b) udzielenia mu pierwszej pomocy,
c) zawiadomienia pogotowia ratunkowego
zawiadomienia
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lub

w

razie

lżejszego

urazu

pielęgniarki szkolnej - gabinet w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Gorzowie
Śląskim
tel. 0 604 325 322.
3) Nauczyciel lub pracownik szkoły w obecności którego wypadek nastąpił,
bezzwłocznie
zawiadamia przez wyznaczonego ucznia sekretariat szkoły, który powiadamia
o wypadku Dyrektora szkoły, a w razie nieobecności Dyrektora – wicedyrektora
szkoły lub
kierownika szkolenia praktycznego;
4) Ucznia, który uległ wypadkowi, nie wolno wysyłać bez opieki pracownika szkoły
do żadnego punktu medycznego, tj. pielęgniarki szkolnej, przychodni, ani zwalniać
go do domu;
5) Sekretariat szkoły lub przedstawiciel dyrekcji ( albo wskazany przez niego
pracownik np. wychowawca) zawiadamia rodzica lub prawnego opiekuna o
wypadku ucznia;
6) W razie braku kontaktu telefonicznego lub bezpośredniego z rodzicami/ prawnymi
opiekunami ucznia – dyrekcja wyznacza osobę odpowiedzialną do opieki nad
poszkodowanym do momentu bezpiecznego przekazania go pod opiekę osób
uprawnionych;
7) W przypadku, jeżeli rodzic lub dorosły uczeń odmawia hospitalizowanej opieki
medycznej, gdy do ucznia zostało wezwane pogotowie. W/w osoby są zobowiązane
wypełnić oświadczenie o treści:
Nie wyrażam zgody na zabranie dziecka ........................................... przez ratowników
karetki pogotowania ratunkowego.
.......................................

.................................

(data)

(podpis rodzica)

Wyrażam zgodę na pobyt dziecka w szkole mimo zgłoszonego wcześniej złego
samopoczucia dziecka przez pracownika szkoły.
.......................................

.................................

(data)

(podpis rodzica)

Druki oświadczeń pozostają w dokumentacji szkoły.
2. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
demoralizacją
1) Podstawowa prawna :
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, art. 37,
Zarządzenie nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r.
w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości nieletnich, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem .
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1. Działania interwencyjne.
1) W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych
środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź
przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien
podjąć następujące kroki:
a) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy,
b) wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego,
c) wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz
z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, pisemnie
zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania:
- spisuje z uczniem kontrakt
- wyznacza konsekwencje – zaproponowane w statucie
- rodziców zaś zobowiązuje bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad
dzieckiem
- w toku interwencji profilaktycznej kieruje do pedagoga szkolnego, może też
zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział
dziecka w programie terapeutycznym
d) jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,
dyrektor szkoły lub pedagog szkolny pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd
rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich);
e) podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki
oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia.,
spotkania z pedagogiem szkolnym, udział w programie terapeutycznym), a ich
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły lub pedagog
szkolny powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży
w kompetencji tych instytucji. Wyciąga też konsekwencje na terenie szkoły – udziela
nagany, a następnie, gdy to nie przynosi efektów, wnioskuje o przeniesienie ucznia
do innej szkoły;
f) jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył
18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie
przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez
wewnętrzny regulamin szkoły;
g) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył
15 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup
przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor
szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym
prokuratora lub policję.
2) W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się
uczeń (słuchacz) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć
następujące kroki:
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a) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,
b) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie
pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie
ani zdrowie,
c) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie
udzielenia pomocy medycznej,
d) Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których
zobowiązuje
do
niezwłocznego
odebrania
ucznia
ze
szkoły.
Gdy
rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole,
czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji
funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia
ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki,
e) dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia
będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on
agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża
życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości,
policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych
pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia
(maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się
rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat,
f) wychowawcapodejmuje
w punkcie I,

działania

interwencyjne

wobec

wychowanka

jak

g) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat)
znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor
szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub
sądu rodzinnego oraz udzielić uczniowi nagany.
Gdy powtarzają się przypadki , w których uczeń po ukończeniu 18 lat znajduje się
pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły udziela
mu nagany,
a następnie gdy to nie przynosi pozytywnych skutków skreśla z listy uczniów.
h) spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 15 lat,
stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie
powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji,
i) W razie trudności stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, po przybyciu
rodziców lub prawnych opiekunów (jeżeli wyrażą oni zgodę na badanie ich dziecka
w celu wykrycia środka psychoaktywnego) można wykonać test zakupiony przez
rodziców w aptece lub test immunochemiczny (jeżeli szkoła takowe posiada
i dysponuje osoba uprawniona do ich wykonania). Można również zaproponować
rodzicom wykonanie badania w szpitalu,
j) W przypadku, gdy rodzice nie wyrażają zgody na przeprowadzenie badania,
a zachowanie ucznia wyraźnie wskazuje na stan odurzenia, dyrektor szkoły
powinien wezwać policję i podać funkcjonariuszom ustalone w wyniku wywiadu
informacje.
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3) W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję
przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
a) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed
dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu
przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych)
ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,
b) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję,
c) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję
i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
4) W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń/słuchacz posiada przy
sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
a) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, dyrektor, itp.) ma prawo
żądać, aby uczeń/słuchacz przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby
szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących
podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa
samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to
czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
b)
o
swoich
spostrzeżeniach
powiadamia
dyrektora
szkoły
rodziców/opiekunówucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,

oraz

c) w przypadku, gdy uczeń/słuchacz, mimo wezwania, odmawia przekazania
nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa
policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia/słuchacza oraz
zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy,
d) jeżeli uczeń/słuchacz wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji.
Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe
zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę
z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
UWAGA:
- Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne
jest: posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji
psychotropowych; wprowadzanie do obrotu środków odurzających; udzielanie innej
osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;
wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.
- Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który
ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat.
- Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów
popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
- Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.
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W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie
ukończył 15 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku
popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 15 rok życia prokuratora lub
policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).
5) Postępowanie wobec ucznia (słuchacza) - sprawcy czynu karalnego lub
przestępstwa:
a) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
b) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
c) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi
szkoły,
d) powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,
e) niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna
(rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego
tożsamość nie jest nikomu znana,
f) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów
pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na
terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot
pochodzący z kradzieży).
g) w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych,
innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić
bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp
osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112.
7) Postępowanie wobec ucznia stosującego przemoc i agresję:
a) za stosowanie przemocy, tj. pobicie kolegi (koleżanki) w szkole lub na imprezach
szkolnych, powodującej ciężkie uszkodzenie ciała, sprawę w obecności rodziców
rozpatruje w trybie natychmiastowym dyrektor szkoły, który zawiadamia o tym fakcie
policję. Zawiesza winnego w prawach ucznia, aż do momentu rozpatrzenia
incydentu przez Radę Pedagogiczną,
b) w przypadku naruszenia nietykalności osobistej (fizycznej lub psychicznej)
o zaistniałej sytuacji zostaje poinformowany wychowawca winnego, który:
a) w przypadku gdy miało to miejsce po raz pierwszy, udziela uczniowi upomnienia
(uwaga w dzienniku) i nakazuje zadośćuczynienie,
b) gdy zachowanie się powtórzy uczeń otrzymuje naganę wychowawcy, spisuje
kontrakt. Zawiadamia również rodziców, którzy mają się stawić w szkole. Kieruje do
pedagoga szkolnego.
c) gdy po raz kolejny zostanie odnotowany czyn agresywny wychowawca ogranicza
przywileje ucznia, w tym zakaz udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
wycieczkach, dyskotekach, wzywa rodziców, kieruje do pedagoga szkolnego
i dyrektora, który wręcza mu naganę.
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8) Procedury związane z przeniesieniem ucznia do innej szkoły:
a) przewodniczący Zespołu Wychowawczego na polecenie dyrektora szkoły
zwołuje w określonym terminie posiedzenie Zespołu Wychowawczego i nauczycieli
uczących w klasie, do której uczęszcza uczeń, którego sprawa dotyczy,
b) zebrany zespół określa diagnozę ucznia wraz z podaniem przedsięwziętych
środków zaradczych,
c) dyrektor szkoły zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej prezentuje pozytywną i negatywną diagnozę pozostawienia ucznia w szkole oraz
pozytywną i negatywną prognozę dla ucznia i jego kariery szkolnej po przeniesieniu
go do innej szkoły,
d) na posiedzeniu Rady Pedagogicznej prezentowane jest wypracowane
stanowisko zespołu wychowawczego,
e) Rada Pedagogiczna w drodze uchwały podejmuje decyzję o przeniesieniu ucznia
do innej szkoły,
f) dyrektor sporządza wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej
szkoły,
g) dyrektor przekazuje wniosek do Kuratora Oświaty wraz z niezbędnymi
załącznikami:
- wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
- wyciąg z uchwały Rady Pedagogicznej
- diagnoza sytuacji dziecka w szkole.

§ 64
Procedura postępowania w razie ataku terrorystycznego
1. W związku z potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikającą
z zagrożenia częstymi atakami terrorystycznymi należy przestrzegać następujących
zaleceń:
1) obiekt szkolny powinien być stale dostępny dla pracowników ochrony obiektów
użyteczności publicznej;
2) wszyscy pracownicy szkoły i młodzież powinni znać procedury i zarządzenia
w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3) pracownicy szkoły i młodzież szkolna powinni być przeszkoleni w ramach ewakuacji
z budynku w razie zagrożenia zgodnie z planami ewakuacyjnymi;
4) cały personel szkoły, zwłaszcza nauczyciele dyżurujący, sprzątaczki i woźny powinni
zachować zwiększoną czujność w stosunku do osób zachowujących się w sposób
wzbudzający podejrzenia, w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów,
porzuconych paczek i bagaży oraz zaobserwowaniu jakichkolwiek oznak nietypowej
działalności na terenie obiektów szkolnych.
2. W swoim bezpośrednim otoczeniu należy zwracać uwagę na:
1) osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty szkolne;
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2) nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu życia uczniów/pracowników szkoły,
w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych
poglądów;
3) podejrzane lub dziwnie zachowujące się osoby (np. zdenerwowane bez wyraźnej
przyczyny, sprawiające wrażenie, że znajdują się pod działaniem narkotyków, ubrane
nieadekwatnie do pory roku, próbujące zostawiać jakieś pakunki);
4) pozostawione bez opieki przedmioty, teczki, paczki i pakunki;
5) przesyłki bez danych, adresu nadawcy bądź od nadawcy lub miejsca z którego się
nie spodziewamy;
6) samochody, zwłaszcza furgonetki pozostawione poza wyznaczonymi miejscami.
3. Postępowanie w przypadku zauważenia zagrożenia terrorystycznego:
1) w przypadku jakichkolwiek podejrzeń należy zawiadomić dyrektora szkoły, który
zawiadamia Policję, Straż Pożarną, Pogotowie ratunkowe i władze administracyjne;
2) nie rozpowszechniać informacji o podejrzeniu, aby nie spowodować paniki;
3) nie próbować obezwładniać podejrzanych osób (należy je natomiast obserwować
i starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu
i zachowania);
4. Zgłaszając informacje o zagrożeniu należy podać następujące dane:
1) swoje nazwisko oraz numer telefonu;
2) rodzaj zagrożenia i wskazujące nań przesłanki (podejrzane osoby, pozostawiony
bez dozoru pakunek, informacja przekazana przez inną osobę);
3) adres szkoły, możliwie dokładny opis miejsca i podejrzanych osób, przedmiotów lub
zjawisk (np. pojawiające się nagle u wielu osób podrażnienia oczu i dróg
oddechowych).
5. Zachowanie w razie zagrożenia atakiem bombowym:
1) informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani
lekceważyć;
2) należy pamiętać aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków;
3) każdy przedmiot z którego wystają przewody, wydobywa się gaz, płyn, zapach,
dźwięk, wysypuje się proszek, albo został pozostawiony /co widzimy/ przez szybko
oddalającą się osobę, wrzucony do pomieszczenia lub pojazdu powinien być uznany
za podejrzany;
4) podejrzanych pakunków nie wolno dotykać, a tym bardziej ich przemieszcza;
5) w pobliżu bomby nie wolno używać telefonów komórkowych, odbiorników fal
radiowych, itp.;
6) zachować spokój;
7) informować wszystkich przebywających w pobliżu o zagrożeniu, jednocześnie starać
się nie wywołać paniki;
8) poinformować odpowiednie służby o zdarzeniach i stratach;
9) jak najszybciej ewakuować uczniów z zagrożonego wybuchem obszaru;
10) do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć
zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania
siebie i innych osób na niebezpieczeństwo;
11) po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze
kierowanie akcją i należy bezwzględnie wykonywać polecenia funkcjonariuszy.
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6. Zachowanie w razie wtargnięcia terrorystów do szkoły:
1) jeżeli w obiektach szkolnych padły strzały należy dopilnować uczniów by zachowali
się właściwie – nie uciekali, przyjęli, jeżeli to możliwe pozycję leżącą za najbliższą
osłoną;
2) należy unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą – to wzbudza agresję;
3) należy nie odwracać się tyłem do terrorysty;
4) wykonywać polecenia terrorystów, nie dyskutować z nimi – odpowiadać po
dłuższym namyśle;
5) nie stawiać oporu;
6) nie wykonywać poleceń terrorystów w sposób gwałtowny;
7) należy starać się zachować spokój;
8) nie zwracać na siebie uwagi terrorystów /dyskutowanie, częste zadawanie pytań,
gwałtowne ruchy, obelgi, obraźliwe zwroty;
9) pytać zawsze o pozwolenie np. pójścia do toalety, wstania, otworzenia torby;
10) na żądanie terrorystów oddać im przedmioty osobiste;
11) starać się utrzymywać sprawność fizyczną i umysłową – myśleć pozytywnie;
12) nie ujawniać własnych obaw i innych słabych punktów – kontrolować swoje reakcje;
13) nie blokować drogi ucieczki terrorystów;
14) starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy
i otoczenia;
15) może to pomoc organom ścigania w dalszych działaniach.
7. Postępowanie w trakcie operacji antyterrorystycznej:
1) nie należy uciekać z miejsca zdarzenia, czy wykonywać gwałtownych ruchów –
może to doprowadzić do uznania za terrorystę;
2) należy położyć się na podłodze, spróbować znaleźć najbliższą osłonę, trzymać ręce
z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy;
3) nie należy próbować pomagać antyterrorystom, ani atakować terrorystów;
4) należy słuchać poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawać się jej
działaniu, nawet jeżeli będą gwałtowne i nie zabierać czasu zadawaniem pytań lub
dyskusją;
5) w przypadku użycia granatów łzawiących nie trzeć oczu ;
6) po wydaniu polecenia wyjścia – należy opuść pomieszczenie jak najszybciej, nie
zatrzymując się na przykład w celu zabrania rzeczy osobistych;
7) należy odpowiadać na pytania funkcjonariusza /przedstaw się i odpowiedz jak
znalazłeś się na miejscu zamachu/, należy być jednak przygotowanym na traktowanie
jako potencjalny terrorysta, dopóki Twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona.
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Rozdział XII
Postanowienia końcowe
§ 65
1. Traci moc Statut uchwalony dnia 9 listopada 2017 roku.

§ 66
1. Uroczystości szkolne związane z dniami Świąt Narodowych oraz z okazji rozpoczęcia,
zakończenia roku szkolnego i Dnia Edukacji Narodowej obchodzone są zgodnie ze
stałym ceremoniałem szkolnym.
2. Uroczystość rozpoczyna się od wprowadzenia przez poczet sztandarowy na podaną
komendę sztandaru szkoły, którym jest flaga Polski.
3. Po wprowadzeniu sztandaru na podaną komendę zostaje odegrany hymn polski.
4. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości na podaną komendę sztandar szkoły jest
wyprowadzany przez poczet sztandarowy.
5. Podczas uroczystości wymienionych w ust. 1 na sali umieszczone są flagi: Polski, Unii
Europejskiej,Powiatu Oleskiego i Gminy Gorzów Śląski.

§ 67
1. Szkoła posiada pieczęcie urzędowe odrębne dla wszystkich typów szkół wchodzących
w skład Zespołu, zawierające nazwę Zespołu.
2. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę
wchodzącą w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły, nazwa Zespołu Szkół umieszczona
jest na pieczęci urzędowej.

§ 68
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkolę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
Statut szkoły został uchwalony przez Radę Pedagogiczną
w dniu 12.11.2019 r.

……………………………………....
/podpis/
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ZAŁĄCZNIK nr 9

Gorzów Śląski, ......................................
..............................................................
Imię i nazwisko

..............................................................
Klasa

..............................................................
Nr telefonu do rodziców

Dyrektor
Zespołu Szkól
w Gorzowie Śląskim

Proszę

o

wyrażenie

zgody

na

stałe

zwolnienie

z

zajęć

lekcyjnych

w dniach ........................................................................................... z 8 godziny lekcyjnej
z powodu braku dojazdu z Gorzowa Śląskiego do miejscowości …………………………. .
Oświadczam, że nie korzystam z własnego środka transportu.

.........................................
Podpis ucznia i rodzica
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ZAŁĄCZNIK nr 10
Gorzów Śląski, ............................. r.

Państwo / Pan(i)
...........................................
...........................................
...........................................
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku,
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U.
z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami ) oraz Statutu Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
udzielam

UPOMNIENIA

.............................................................. za lekceważenie obowiązku
nazwisko i imię ucznia
systematycznego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych / naruszenie obowiązków ucznia
określonych w Statucie Szkoły w zakresie*
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...........................................................................................
Od udzielonej kary można złożyć odwołanie w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania do
Dyrektora szkoły.

...................................................
wychowawca klasy

Do wiadomości:
1) uczeń
2) rodzice ( prawni opiekunowie )
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ZAŁĄCZNIK nr 11
Gorzów Śląski ....................... r.

........................................
/ pieczęć szkoły /

ZAW IADOMIENIE

Dyrekcja Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. prosi o pilny kontakt z wychowawcą klasy
w sprawie wyjaśnienia nieobecności Pana(i) syna / córki
............................................................. ucznia / uczennicy klasy .........................
/ nazwisko i imię /
na zajęciach lekcyjnych.
Wychowawca klasy obecny jest w szkole w następujących dniach:
Poniedziałek godz. .................
Wtorek
godz. .................
Środa
godz. .................

Czwartek godz. ...................
Piątek
godz. ...................

Wychowawca klasy:

.............................................
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ZAŁĄCZNIK nr 12

Gorzów Śląski, ......................... r.

........................................
/ pieczęć szkoły /

ZAW IADOMIENIE

Dyrekcja Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim prosi o pilny kontakt, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania niniejszego zawiadomienia, z wychowawcą klasy w związku z wszczęciem
procedury skreślenia z listy uczniów Pana(i) syna / córki
.......................................................................... ucznia / uczennicy klasy ...............................
/ nazwisko i imię /
Wychowawca klasy obecny jest w szkole w następujących dniach:
Poniedziałek godz. .................
Wtorek
godz. .................
Środa
godz. .................

Czwartek godz. ...................
Piątek
godz. ...................

Wychowawca klasy:

.............................................
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