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ROZDZIAŁ I 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Technikum Leśne, zwane dalej Szkołą, jest placówką publiczną, która: 

a. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

b. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

c. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

d. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i również podstawę 

programową kształcenia w zawodzie. 

2. Siedzibą szkoły jest XVIII - wieczny pałac klasycystyczny przy ulicy Kasztelańskiej 1 w Miliczu. 

3. Organem prowadzącym szkołę i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Środowiska. 

4. Szkoła kształci w zawodzie – technik leśnik. 

5. Cykl kształcenia w Technikum Leśnym trwa 4 lata. 

6. Szkoła posiada własne logo, sztandar. 

 

§ 2 

 

Obiekty szkolne obejmują: 

1.  Pałac klasycystyczny, w którym znajdują się: pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, pracownie 

komputerowe, sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią, aula z zapleczem, gabinet pielęgniarki i stomatologiczny, gabinet 

pedagoga, uczniowski klub Borusa, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, gabinet kierownika gospodarczego, 

pomieszczenia administracji, dyżurka, warsztaty szkolne, magazyny gospodarcze, szatnia, odzieżownia i inne pomieszczenia 

administracyjno-gospodarcze. 

2.  Park przyszkolny, wraz ze znajdującymi się na jego terenie obiektami sportowymi i gospodarczymi: stadionem sportowym, 

boiskami do gier zespołowych, pawilonem sportowym, salą gimnastyczną z szatniami i pomieszczeniami sanitarnymi, 

warsztatami konserwatorów oraz wiatami i magazynami. 

3.  Internat przy Alei ZHP 1, składający się z części mieszkalnej wyposażonej w pokoje wychowanków wraz z węzłami 

sanitarnymi, sale telewizyjne, aneksy kuchenne, świetlicę, pracownię komputerową, obiekty rekreacyjne, siłownię, pokoje 

kierownika internatu i wychowawców, pomieszczenia administracyjne oraz stołówkę obejmującą jadalnię i kuchnię z częścią 

magazynową.  

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 3 

 

Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w Prawie oświatowym i w przepisach wydanych 

na jej podstawie, programie wychowawczo – profilaktycznym, planie rozwoju szkoły oraz planie pracy szkoły na dany rok, a 

zwłaszcza: 

1. Realizuje prawo każdego obywatela do kształcenia się oraz prawo dzieci i młodzieży do wychowania i opieki.  

2. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły, oraz wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

3.  Przeciwdziała wszelkiego rodzaju patologiom i przejawom naruszania norm prawnych. 

4.  Realizuje podstawy programowe. 

5.   Diagnozuje osiągnięcia uczniów.  

6.  Dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów. 

7.  Dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy. 

8.  Zapewnia warunki do zdobywania przez uczniów wiedzy i umiejętności  

9.  Kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. 

10.  Przygotowuje uczniów do wykonywania zawodu i wyboru kierunku dalszego kształcenia. 

11. Stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

12.  Kształtuje aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego. 

13.  Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji 

nadzwyczajnych. 

14.  Umożliwia korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej. 

15.  Zapewnia opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.  

16.  Utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. 

17.  Umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez naukę języka, własnej 

historii i kultury. 

18.  Zapewnia uczniom pełny i wszechstronny rozwój intelektualny oraz fizyczny zgodnie z potrzebami i możliwościami 

psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej. 
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§ 4 

 

Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, 

stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez: 

1. Wpajanie norm i zasad moralnych regulujących społecznie pożądany charakter stosunków międzyludzkich. 

2. Rozbudzanie pragnienia czynnego uczestniczenia w kulturze. 

3. Rozwijanie postaw twórczych i własnej aktywności kulturalnej. 

4. Kształtowanie szacunku dla historii, kraju i narodu. 

5. Przyzwyczajanie do dbałości o własny rozwój fizyczny, zachowanie zdrowia i wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu 

wolnego. 

6. Wyrabianie szacunku dla różnych form własności oraz odpowiedzialności za własne czyny i słowa. 

 

§ 5 

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami poprzez: 

a. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie kół zainteresowań, zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez  

o charakterze kulturalno-rozrywkowym, 

b. umożliwianie korzystania przez uczniów z księgozbioru biblioteki, czytelni szkolnej i Internetu, 

c. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu codziennych trudności uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji 

bytowej,  

d. zapewnianie właściwego stanu technicznego budynków szkolnych i obiektów sportowych, 

e. współpracę ze służbą zdrowia, 

f. przestrzeganie harmonogramu dyżurów nauczycielskich, 

g. szkolenia uczniów i pracowników w zakresie bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy, 

h. szkolenie uczestników wycieczek z zakresu bezpieczeństwa podczas ich trwania, prowadzenie niezbędnej dokumentacji 

oraz zapewnienie uczestnikom odpowiedniej opieki. 

2. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

a. realizację przyjętego w Szkole programu wychowawczo – profilaktycznego,  

b. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów, 

c. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami i psychologami, 

d. działania opiekuńcze wychowawcy klasy,   

e. działania pedagoga i psychologa szkolnego,  

f. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.  

 

§ 6 

 

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez: 

1. pomoc w rozumieniu istoty patriotyzmu, tolerancji, pokoju i potrzeby ochrony środowiska, 

2. organizowanie uroczystości szkolnych z okazji świąt państwowych i resortowych, 

3. ukazywanie sylwetek wybitnych Polaków, 

4. dbałość o piękno mowy ojczystej. 

 

§ 7 

1.        Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a  korzystanie z niej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i rozwojowych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

3.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają prowadzący zajęcia z uczniem nauczyciele , wychowawcy grup  

wychowawczych oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z: 

a. rodzicami (prawnymi opiekunami), 

 b. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

 c. innymi szkołami i placówkami, w tym placówkami doskonalenia nauczycieli, 

d. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

4.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia, nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia 

(przygotowanie do zewnętrznego prezentowania osiągnięć, w tym udziału w konkursach, olimpiadach, inicjatywach 

badawczych i projektach edukacyjnych), zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych (korekcyjno-

kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznych), zajęć związanych z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej a także w formie porad i konsultacji dla 

uczniów. 
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6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów i nauczyciele mogą korzystać z pomocy organizowanej w formie porad, 

konsultacji, warsztatów oraz szkoleń. 

 

§ 8 

 

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: 

1. Organizowanie kół zainteresowań, zespołów artystycznych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych oraz działalności 

rozrywkowej. 

2. Organizowanie konkursów, olimpiad, zawodów, przeglądów i wystaw. 

3. Korzystanie w sposób zorganizowany z kin, teatrów, muzeów i wystaw. 

4. Tworzenie warunków do rozwijania samorządowych form działalności uczniów. 

5. Kształtowanie motywacji do nauki.  

 

§ 9 

 

1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii politycznych i wyznaniowych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności 

organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.  

2.  Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w pkt. 1, wymaga uzyskania zgody 

dyrektora, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej          

i rady rodziców. 

 

§ 10 

 

Odpowiedzialność służbową i prawną za zdrowie i życie uczniów ponosi: 

1.  Podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych w Szkole - nauczyciel prowadzący zajęcia. 

2. W czasie przerw: nauczyciel dyżurujący według regulaminu dyżurów.  

3. Na zajęciach obowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych: nauczyciel prowadzący zajęcia lub organizator imprezy. 

4.  Podczas zajęć poza terenem Szkoły, wycieczek, biwaków i rajdów: organizator, z uwzględnieniem obowiązujących  

 w tym zakresie przepisów oraz wewnątrzszkolnych procedur. 

 

 

§ 11 

 

Okres adaptacyjny uczniów klas pierwszych trwa jeden miesiąc. W tym czasie: 

1. Uczniowie zapoznawani są przez wychowawcę i nauczycieli ze Szkołą, jej historią i tradycjami.  

2. Samorząd organizuje uczniom klas pierwszych otrzęsiny. 

3. Nauczyciele nie wystawiają ocen niedostatecznych. 

4. Uczniom nie wpisuje się punktów ujemnych za brak umundurowania. 

 

§ 12 

 

1. Szkoła otacza szczególną opieką indywidualną uczniów mających trudności w nauce, kłopoty rodzinne i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym poprzez: 

a. organizowanie zespołów wyrównawczych, 

b. organizowanie samopomocy koleżeńskiej, 

c. udzielanie indywidualnej pomocy przez nauczycieli uczących, 

d. dostosowanie programu i poziomu wymagań do obowiązujących podstaw programowych, 

e. podejmowanie działalności profilaktycznej wobec uczniów niedostosowanych społecznie. 

Koordynatorem całości działań związanych z indywidualną opieką nad uczniem jest pedagog i psycholog szkolny. 

2. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych, a w szczególności:  

a. umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizacje indywidualnego programu lub toku nauki, 

b.  organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad,  

c.  nawiązuje współpracę ze szkołami wyższymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego,  

d.  organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły, 

e.  stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy. 

Koordynatorem całości tych działań jest wicedyrektor ds. pedagogicznych. 

 

 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2007&qplikid=1#P1A6
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ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 13 

 

1. Organami Szkoły są: 

a. dyrektor. 

b. rada pedagogiczna. 

c  rada rodziców. 

d. samorząd uczniowski. 

2. Każdy z wymienionych w § 13 pkt. 1 organów działa zgodnie z przepisami prawa oświatowego i uchwalonymi przez 

siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne ze statutem Szkoły.  

 

 

DYREKTOR 

 

§ 14 

 

Dyrektor: 

1. Kieruje Szkołą jako jednostką organizacyjną Ministerstwa Środowiska. 

2. Jest osobą działająca w imieniu pracodawcy. 

3. Jest organem nadzoru pedagogicznego. 

4. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej. 

5. Wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez Prawo oświatowe. 

 

§ 15 

 

Kompetencje i zadania dyrektora:  

1.  Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w Szkole:  

a.  kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające podnoszeniu dydaktycznego i wychowawczego 

poziomu Szkoły, 

b.  przewodniczy radzie pedagogicznej, prowadzi, przygotowuje jej posiedzenia i jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,  

c.   realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 

d.  udziela pomocy przedstawicielom rady pedagogicznej w opracowaniu rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej, kieruje jego realizacją, składa radzie okresowe sprawozdania z jego realizacji.  

e.  sprawuje nadzór pedagogiczny nad wicedyrektorem oraz zatrudnionymi w Szkole nauczycielami w celu systematycznego 

doskonalenia ich pracy poprzez: 

- opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie z wymogami prawa 

oświatowego oraz przedstawienie go radzie pedagogicznej i radzie rodziców, 

 - badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, 

 - badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych 

poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi na sprawdzianach 

i egzaminach zewnętrznych, 

 - dokonywanie analizy sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami, 

 - kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

oraz innej działalności statutowej Szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych, 

 - prowadzenie obserwacji zajęć, w tym obserwacji diagnozujących, 

 - ocenianie przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez 

nauczycieli Szkoły w odniesieniu do założonych celów określonych w statucie Szkoły, programie wychowawczym          

i programie profilaktyki oraz programach wychowawczych poszczególnych klas, 

 - upowszechnianie i wdrażanie działań służących skutecznej realizacji zadań Szkoły, 

 - zorganizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy Szkoły we wszystkich obszarach jej działalności, 

 - wskazywanie właściwego trybu postępowania nauczycieli w konkretnych sprawach, 

 - organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie komisji, zespołów zadaniowych, zespołów 

wychowawczych, 

 - wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, narad oraz 

systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Ministerstwem 

Środowiska, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, resortowymi szkołami leśnymi, jednostkami 

samorządowymi, terenowymi organizacjami i stowarzyszeniami, 

 - wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji 

pedagogicznych, 

 - gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli, celem dokonywania oceny ich pracy, 
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 - przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności Szkoły, 

 - przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły, 

 - przedstawianie radzie pedagogicznej i radzie rodziców wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, 

f.    dba o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli, 

g.    podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników oraz materiałów edukacyjnych, który będzie obowiązywać 

od początku następnego roku szkolnego, 

h. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, 

i.     odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w Szkole, 

j.  stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, 

k.   współdziała ze szkołami wyższymi, jednostkami organizacyjnymi Ministra Środowiska oraz zakładami kształcenia    

       nauczycieli, 

l.     dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną, 

m.   zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej,   

 drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy. 

n. wprowadza z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego 

obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju i ustala jego wzór po zasięgnięciu opinii innych 

organów Szkoły. 

2.   Sprawuje opiekę nad uczniami:  

 a.  tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,  

b. współpracuje z samorządem uczniowskim,  

c. organizuje nabór uczniów do Szkoły,  

d.  przyjmuje uczniów do Szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły,  

  e.  udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki – na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  

  f.  skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Szkoły lub wnioskuje o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły, 

  g.  egzekwuje przestrzeganie przez uczniów postanowień statutu,  

  h.  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne, 

  i.    organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole. 

 3.   Współpracuje z rodzicami uczniów, w tym z radą rodziców oraz informuje rodziców o działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

 4.   Organizuje działalność Szkoły:    

a.  ustala, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki 

lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły w danym roku szkolnym, dodatkowe dni wolne od zajęć 

 dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 10 dni, 

b.  informuje, w terminie do dnia 30 września, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych  

w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa 

 w pkt.4 lit.a, 

c.  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć  

 dydaktyczno -wychowawczych ustalonych na podstawie pkt 4 lit.a, dyrektor szkoły może, za zgodą organu prowadzącego,   

ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

d. decyduje o wyborze przedmiotów nauczanych w danym oddziale w zakresie rozszerzonym,  

e. sporządza przydział czynności nauczycielom,  

f. zatwierdza regulamin pracy i zakres obowiązków wicedyrektorów oraz pracowników nie będących nauczycielami,  

g. zapewnienia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

oraz należyty stan higieniczno-sanitarny Szkoły, 

h. dba o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt,  

i. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę,  

j. organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu Szkoły, 

k. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,  

l. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie,  

m. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń, 

n. organizuje plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

o. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

p. zapewnia warunki bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych na terenie Szkoły oraz w czasie 

zajęć organizowanych przez Szkołę poza terenem szkolnym. 
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5.  Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,  

w szczególności: 

a. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły,  

b. powierza funkcje wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w Szkole,  

c. dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu,  

d. przyznaje nauczycielom dodatki motywacyjne, 

e. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,  

f. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły,  

g. udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela,  

h. wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli, 

i.  wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,  

j. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,  

k. występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostają naruszone. 

6.   Ponadto dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze dla niego ustalonym, współpracuje z organem prowadzącym 

Szkołę, reprezentuje Szkołę na zewnętrz oraz wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych i bieżącej 

działalności Szkoły.  

 

KADRA KIEROWNICZA 

 

§ 16 

 

W realizacji powierzonych dyrektorowi Szkoły obowiązków wspierają go: 

1.  Wicedyrektor ds. pedagogicznych – odpowiada za bieżącą organizację pracy Szkoły, nadzór nad przestrzeganiem porządku 

pracy pracowników pedagogicznych, prawidłową realizację procesu dydaktycznego i prawidłowe jego dokumentowanie oraz 

za sprawy opiekuńczo-wychowawcze, organizację egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe, a w szczególności: 

a.  sprawuje nadzór pedagogiczny nad powierzonymi nauczycielami, w tym:  

- udziela instruktażu nauczycielom stażystom i kontraktowym, 

- obserwuje lekcje i inne formy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem 

problematyki obserwacji w danym roku szkolnym, 

- formułuje zalecenia i kontroluje stopień ich realizacji, 

- przedstawia spostrzeżenia z obserwacji na posiedzeniach rady pedagogicznej, 

- gromadzi informacje o pracy pedagogicznej nauczycieli, 

-  współpracuje z kierownikiem internatu w sprawach związanych z organizacją procesu dydaktycznego i wychowawczego 

w internacie, 

- współpracuje z kierownikiem szkolenia praktycznego w sprawach związanych z organizacją procesu dydaktycznego        

i wychowawczego w czasie praktycznej nauki zawodu, 

 b. organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

 c. nadzoruje sprawy dotyczące: 

- olimpiad, konkursów i zawodów, 

- praktyk studenckich, 

 d. prowadzi ewidencję nieobecności nauczycieli i organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 

 e.  prowadzi ewidencję godzin ponadwymiarowych 

 f. nadzoruje, koordynuje i analizuje pracę wychowawczą w Szkole: 

- analizuje pracę wychowawców klas, 

- nadzoruje organizację wycieczek szkolnych i prowadzonej w szkole turystyki, 

- sprawuje nadzór nad działalnością samorządu uczniowskiego i innych działających na terenie Szkoły organizacji 

młodzieżowych, 

- koordynuje przebieg imprez szkolnych – apeli, akademii i innych, 

- dokonuje oceny pracy wychowawczej na zakończenie roku szkolnego,  

 g.  ustala tematykę zebrań z rodzicami, 

 h.  współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w sprawach związanych z organizacją matur, 

 i. organizuje egzaminy maturalne, sporządza ich harmonogram, opracowuje wersje elektroniczne wymagane przez Okręgową 

Komisją Egzaminacyjną,  

 j. sprawuje nadzór nad przebiegiem odbywających się w Szkole egzaminów,  

 k. egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę Szkoły, w tym pełnienie przez 

nauczycieli dyżurów międzylekcyjnych, 

 l. kontroluje dokumentację szkolną: 

 - dzienniki lekcyjne i arkusze ocen, 

 - plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, 

 - dokumentację dotyczącą wycieczek szkolnych, 

m. prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym przepisami, 

n.  zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności, 
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o. wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora. 

2. Kierownik gospodarczy – odpowiada za pracę obsługi oraz za sprawy remontowo-budowlane i inwestycyjne,  

a w szczególności: 

a. kieruje pracownikami obsługi, 

b. określa zadania i zakres ich odpowiedzialności w formie zakresu czynności, 

c. stwarza im odpowiednie warunki pracy, zgodne z przepisami BHP, 

d. reprezentuje przed dyrektorem pracowników obsługi: ocenia ich pracę, wnioskuje o przydzielanie premii, nagród, 

udzielenie kar i zmianę stosunku pracy, 

e. przydziela urlopy pracownikom obsługi, 

f. odpowiada za zaopatrzenie Szkoły oraz za wyposażenie w pomoce dydaktyczne, 

g. inwentaryzuje i znakuje sprzęt szkolny, 

h. prowadzi księgi inwentarzowe, 

i. przedstawia dyrektorowi projekt budżetu Szkoły na wydatki administracyjno-gospodarcze, 

j. zapewnia sprawność techniczno-eksploatacyjną budynków i obiektów wraz ze znajdującymi się na ich terenie 

urządzeniami, 

k. kontaktuje się z firmami świadczącymi usługi na rzecz szkoły, 

l. dba o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, 

m. kontroluje czystość gmachu, obiektów sportowych oraz terenu wokół Szkoły, 

n.  ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem za wykonanie własnych zadań, powierzone mienie a także za dyscyplinę  

i poziom pracy podległych mu pracowników, 

o. prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym przepisami, 

p. wykonuje zadania bieżące, zlecone przez dyrektora. 

3.  Kierownik internatu – odpowiada za całokształt spraw opiekuńczo-wychowawczych związanych z funkcjonowaniem internatu, 

w szczególności: 

a. sprawuje nadzór pedagogiczny w internacie: 

- obserwuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obserwacji  

w danym roku szkolnym, 

- formułuje zalecenia i kontroluje ich realizację, 

- przedstawia spostrzeżenia z obserwacji dyrektorowi, 

- gromadzi informacje o pracy pedagogicznej wychowawców w internacie, 

 b.  sporządza grafiki pracy wychowawców oraz pracowników obsługi, 

 c. planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w internacie, 

 d. prowadzi ewidencję nieobecności wychowawców i organizuje zastępstwa za wychowawców nieobecnych, 

 e.  sprawdza wykazy godzin wychowawców w internacie i akceptuje je do wypłaty, 

 f. nadzoruje, koordynuje i analizuje pracę wychowawczą w internacie: 

- analizuje pracę wychowawców w internacie, 

- zatwierdza ich plany pracy, 

- nadzoruje organizację wycieczek i prowadzonej w internacie turystyki, 

- koordynuje przebieg imprez odbywających się na terenie internatu, 

-  dokonuje oceny pracy wychowawczej w internacie na zakończenie roku szkolnego, 

- kontroluje dokumentację pracy pedagogicznej: dzienniki wychowawców, plany pracy wychowawców, dokumentację 

wycieczek i zajęć prowadzonych w internacie, 

 g. egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę internatu, 

 h. organizuje pracę pracowników obsługi, w tym pracowników kuchni, 

i. określa zadania i zakresy odpowiedzialności pracowników oraz stwarza im odpowiednie warunki pracy, zgodne  

z przepisami BHP i zasadami HACAP, 

j. reprezentuje pracowników obsługi przed dyrektorem: ocenia ich pracę, wnioskuje o przyznanie premii, nagród i zmianę 

stosunku pracy, 

k. ustala harmonogram pracy i urlopów pracowników internatu, 

l. zapewnia sprawność techniczno-eksploatacyjną budynku internatu we współpracy z kierownikiem gospodarczym, 

 m. prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym przepisami, 

 n. wykonuje inne zadania bieżące zlecone przez dyrektora. 

4. Zastępca kierownika Internatu – odpowiada za sprawy opiekuńczo-wychowawcze związane z funkcjonowaniem internatu,  

w szczególności: 

a. sprawuje nadzór pedagogiczny w internacie, 

 b.  sporządza grafiki pracy wychowawców, 

 c. planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w internacie, 

 d. nadzoruje, koordynuje i analizuje pracę wychowawczą w internacie, 

 e. zastępuje kierownika internatu w czasie jego nieobecności, 

f. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 

 5.  Kierownik szkolenia praktycznego – odpowiada za organizację praktycznej nauki zawodu, a w szczególności: 

a. sprawuje nadzór pedagogiczny nad powierzonymi nauczycielami: 

- obserwuje zajęcia praktycznej nauki zawodu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki w danym roku szkolnym, 
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- formułuje zalecenia i kontroluje ich realizację, 

- przedstawia spostrzeżenia z obserwacji dyrektorowi, 

- gromadzi informacje o pracy pedagogicznej nauczycieli praktycznej nauki zawodu, 

- dokonuje oceny odbytych zajęć praktycznej nauki zawodu na zakończenie roku szkolnego, 

b. ustala z Nadleśnictwem Milicz tematykę praktyk zawodowych i zajęć praktycznych zgodnie z obowiązującym programem 

nauczania i podstawami programowymi oraz sporządza ich harmonogram, 

 c. prowadzi ewidencję nieobecności nauczycieli zajęć praktycznych, 

 d.  sprawdza wykazy godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu, 

e. egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę na zajęciach, 

 f. prowadzi dokumentację związaną z praktyczną nauką zawodu, 

g. współpracuje z Nadleśnictwem Milicz i innymi nadleśnictwami w sprawie organizacji praktyk, 

h. przygotowuje projekty umów zawieranych pomiędzy Szkołą, a nadleśnictwami, 

i. ustala z Nadleśnictwem Milicz zaopatrzenie w środki, materiały i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć, 

j.  określa zadania i zakres odpowiedzialności nauczycieli nauki zawodu w formie zakresu czynności i stwarza im 

odpowiednie warunki pracy, zgodnie z przepisami BHP, 

k. odpowiada wraz z nauczycielami za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach praktycznych, w tym za udzielenie pomocy po 

zaistniałym wypadku, 

l. organizuje szkolenia BHP dla uczniów przed rozpoczęciem zajęć, 

m. wspiera działania kierownika gospodarczego w zakresie utrzymania parku przyszkolnego, 

n. współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w sprawach związanych z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje 

zawodowe, 

o. organizuje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, sporządza ich harmonogram, opracowuje wersje 

elektroniczne wymagane przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną, 

p. prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym przepisami, 

 r.  wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora. 

6.  Główny księgowy – odpowiada za całokształt spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem Szkoły oraz za organizację 

pracy pracowników administracji, a w szczególności: 

a. prowadzenie gospodarki finansowej Szkoły zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, 

b. realizowanie zadań zgodnie z wymaganiami organu prowadzącego, 

c. kierowanie zespołem pracowników administracyjnych: 

- określanie zadań i odpowiedzialności tych pracowników w formie zakresu czynności, 

- stwarzanie im odpowiednich warunków pracy, zgodnie z przepisami BHP, 

- reprezentowanie pracowników administracji w sprawach ich dotyczących, 

- ocenianie pracy pracowników administracji, 

- wnioskowanie do dyrektora o przydzielanie premii, nagród i zmianę stosunku pracy pracowników administracji, 

                - ustalanie harmonogramu urlopów pracowników administracji, 

d. wykonywanie innych zadań bieżących, zleconych przez dyrektora. 

7. Pełny zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora i kierowników określają przydzielone im przez 

dyrektora zakresy czynności. 

8. Wicedyrektor i kierownicy pracują w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

9. Wszelkie działania podejmowane przez wicedyrektora i kierowników poza Szkołą wymagają akceptacji dyrektora. 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

§ 17 

 

1.  Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, realizującym jej statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania     

i opieki. 

2.  W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkole. W zebraniach rady mogą brać 

udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków rady. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły, który przygotowuje posiedzenia rady i prowadzi je zgodnie z 

regulaminem rady, stanowiącym załącznik do statutu. W przypadku jego nieobecności posiedzenia rady prowadzi wicedyrektor 

ds. pedagogicznych. 

 

§ 18 

 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

a. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

b. zatwierdzanie planu pracy Szkoły na każdy rok szkolny, 

c. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów, 

d. akceptowanie w porozumieniu z radą rodziców programu wychowawczego i profilaktyki, 

e. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, programów własnych i eksperymentów pedagogicznych, 
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f. ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

g. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów lub przeniesienia ucznia do innej szkoły, 

h. zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę, 

i. zatwierdzanie wniosków wychowawców klas i innych pracowników Szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i 

wyróżnień oraz udzielania kar,  

j. przygotowanie i uchwalenie zmian w statucie Szkoły, 

k. uchwalenie statutu i zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje: 

a.    organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

a. propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

b. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

c. programy z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego, 

d. projekt planu finansowego szkoły, 

e. zestaw przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, 

f. przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora, powierzenia funkcji wicedyrektorów i innych funkcji kierowniczych w Szkole, 

g. kryteria oceny pracy nauczyciela, 

h. kryteria przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, 

i. podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje , których celem statutowym jest 

działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły. 

3. Ponadto rada pedagogiczna: 

a. przygotowuje projekt statutu albo jego zmian, 

b. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego       

w Szkole.  

c. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora, 

d. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły, 

e. ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora lub organu prowadzącego 

Szkołę,  

f. uczestniczy w tworzeniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

g. występuje z wnioskami do dyrektora w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania, 

h. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie 

programów nauczania lub w szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić  

w trakcie roku szkolnego, 

i. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły. 

4.  Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie I półrocza i roku 

szkolnego oraz po zakończeniu roku szkolnego.  

5. Zebrania robocze organizowane są w miarę potrzeb. 

6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę lub na wniosek co najmniej 1/3 członków rady. 

7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 

8. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa. W przypadku 

wstrzymania przez Dyrektora uchwały rady pedagogicznej, sprawę rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny  

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

9. Uczestniczący w posiedzeniach rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw na nich poruszanych, które mogą 

naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.  

10. Rada pedagogiczna funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem 

Szkoły. 

11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie rady pedagogicznej. 

 

RADA RODZICÓW 

 

§ 19 

 

1. W Szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) uczniów uczęszczających do 

Szkoły. 

2.   Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa m.in. zasady tworzenia tego organu oraz zasady 

wydatkowania funduszy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 

 

§ 20 

 

1.  Rada rodziców może występować do dyrektora lub innych organów Szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.  

2.  Do kompetencji rady rodziców należy:  
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a.  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

Programu wychowawczo – profilaktycznego obejmującego treści skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 

W przypadku braku porozumienia pomiędzy radą rodziców a radą pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i obowiązuje on do czasu 

uzyskania wymaganego porozumienia.  

 b.  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły, uwzględniającymi 

uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

c  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora, 

d. opiniowanie podjęcia działalności w Szkole organizacji i stowarzyszeń, 

e. opiniowanie pracy nauczycieli w procedurze awansu zawodowego. 

3. Do kompetencji opiniujących klasowych rad rodziców należy: 

a. zatwierdzanie planu pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców, 

b. wspieranie wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy, 

c. reprezentowanie wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły, 

d. występowanie z pisemnym wnioskiem do dyrektora o zmianę wychowawcy klasy, co możliwe jest jedynie w przypadku 

jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału, 

e. występowanie do dyrektora z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale, 

f. uczestniczenie w walnych zebraniach wszystkich klasowych rad rodziców. 

4. Rada rodziców może wnioskować do rady pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania  

i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.  

Wniosek o dokonanie zmian powinien być złożony w formie pisemnej, w terminie do końca lutego. 

5.    Rada rodziców może wnioskować do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty. 

6   Rada rodziców ma prawo wyrażać pisemną opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez dyrektora oceny dorobku 

zawodowego za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku 

zawodowego.  

7.   Przedstawiciele rady rodziców mają prawo brać udział w pracach zespołu oceniającego powołanego przez organ nadzorujący 

do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy oraz w komisji konkursowej powołanej do wyboru dyrektora. 

8.  Ponadto rada rodziców: 

a. ściśle współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie realizacji funkcji dydaktyczno-wychowawczej  

i opiekuńczej Szkoły, 

b. współpracuje w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych Szkoły i rodziny, 

c. prezentuje opinię rodziców w istotnych sprawach Szkoły wobec nauczycieli i dyrektora oraz organu prowadzącego Szkołę 

i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

d. zaznajamia rodziców uczniów z zadaniami wynikającymi dla nich z programu nauczania, wychowania i opieki, 

e. włącza się w opracowanie programu rozwoju Szkoły, jej bazy i wyposażenia, 

f. bierze udział w planowaniu wydatków Szkoły oraz podejmuje działania służące zwiększeniu funduszy Szkoły, 

g. bierze czynny udział w pracach na rzecz Szkoły, 

h. ściśle współpracuje z organem prowadzącym oraz środowiskiem lokalnym na rzecz stałej poprawy warunków pracy 

Szkoły, 

i. udziela pomocy materialnej uczniom oraz dofinansowuje organizację imprez i uroczystości szkolnych, 

j. informuje ogół rodziców o podjętych decyzjach i uchwałach. 

9. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców 

(prawnych opiekunów) oraz innych źródeł.  

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

§ 21 

 

1. W Szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą uczniowie Szkoły. 

2.  Organem samorządu uczniowskiego jest zarząd będący jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Zasady wybierania i działania 

samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów, w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, stanowiący 

załącznik do statutu. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.  

 

§ 22 

 

1. Zarząd samorządu uczniowskiego może przedstawiać dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach Szkoły, 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 i potrzeb, 

d.  prawo do wyrażania opinii na temat przewinień uczniów, 

e. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
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f. prawo do organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności, 

g. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i 

możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

h. prawo do wnioskowania do dyrektora w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia 

rady pedagogicznej,  

i. prawo do zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień, 

j. prawo do występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom, 

k. prawo udziału przedstawicieli samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców 

dotyczących spraw wychowania i opieki, 

2. Do kompetencji zarządu samorządu uczniowskiego należą: 

a. spełnianie wobec dyrekcji i rady pedagogicznej funkcji rzecznika interesów wszystkich uczniów, 

b. organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych, 

c. inspirowanie organizacji sesji, spotkań, turniejów, konkursów, 

d. dokonywanie analizy i oceny działalności samorządów klasowych.  

3.   Zarząd samorządu może na wniosek dyrektora opiniować pracę ocenianego nauczyciela.  

4.     Samorząd uczniowski działa w oparciu o plan pracy przyjęty do realizacji w danym roku szkolnym.  

 

 

ZASADY ROZPATRYWANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY 

 

§ 23 

 

1.  Spory i nieporozumienia pomiędzy uczniami jednej klasy rozstrzyga wychowawca klasy w porozumieniu z samorządem 

klasowym i zainteresowanymi rodzicami. 

2.  Spory pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas, przy udziale samorządów klasowych, 

zainteresowanych rodziców, zespołu wychowawczego lub pedagoga i psychologa szkolnego. 

3. Spory pomiędzy uczniami, a nauczycielem rozstrzyga dyrektor przy współudziale wychowawcy klasy lub zespołu 

wychowawczego.  

4. Spory wynikłe pomiędzy rodzicem (prawnym opiekunem), a nauczycielem rozstrzyga dyrektor przy współudziale 

przewodniczącego rady rodziców. 

5. Spory pomiędzy dyrektorem, a pozostałymi organami Szkoły rozwiązuje organ prowadzący lub organ nadzoru 

pedagogicznego, odpowiednio do zakresu kompetencji. 

 

§ 24 

 

1. Zaistniałe spory może zgłosić każda ze stron konfliktu lub wychowawca klasy bezpośrednio dyrektorowi  

lub przewodniczącemu rady rodziców. 

2. Rozpatrzeniu podlegają wszystkie sprawy zgłoszone do rozstrzygnięcia w formie pisemnej. 

3. Sprawa powinna zostać rozpatrzona w obecności zainteresowanych stron w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 

4. Sposób rozstrzygnięcia sporu zostaje odnotowany w dokumentacji szkolnej.  

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  (PRAWNYMI OPIEKUNAMI) 

 

§ 25 

 

1. Szkoła wychowuje młodzież i realizuje swoje zadania przy stałej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) stosując 

zasady: 

        a.   wzajemnej wymiany informacji o uczniu, 

        b.   informowania o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych Szkoły i klasy oraz wzajemnej pomocy w ich     

               realizacji, 

        c.    wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. 

 

§ 26 

 

Formy współpracy Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

1.  Współpraca dyrektora z rodzicami:  

a.  zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w statucie Szkoły: organizacją Szkoły, z zadaniami i 

zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla 

rodziców i uczniów przyjętych do klas I,  

b.  udział dyrektora w zebraniach rady rodziców, 

c. informowanie zarządu rady rodziców o bieżących problemach Szkoły, 

d. zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,  
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e.  za pośrednictwem wychowawców klas przekazywanie informacji o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej, 

f.  rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania, 

g. współdziałanie w zakresie:  

 -  doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego, 

 - poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły, 

 - zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów 

h. wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków i wskazówek dotyczących pracy Szkoły.  

2.  Współpraca nauczycieli z rodzicami:  

a.  rozmowy indywidualne z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu 

nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcia dokładnych informacji o stanie zdrowia 

dziecka, jego możliwościach i problemach,  

b. zebrania rodziców:, 

  c.  udział w spotkaniach okolicznościowych z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku 

szkolnego, pożegnania absolwentów oraz w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, studniówkach       

i imprezach sportowych,  

d.  wspólne spotkania nauczycieli z rodzicami w czasie szkolnych zebrań rodziców, 

3. Współpraca wychowawców klas z rodzicami:  

 a. zebrania ogólne i indywidualne rozmowy, 

 b. korespondencja – przekazywanie informacji pisemnej poprzez uczniów lub w sytuacjach tego wymagających poprzez 

pocztę, 

 c. rozmowy telefoniczne, kontakty mailowe, 

 d. przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych, 

 e. kontakty osobiste, w wyjątkowych sytuacjach wezwania do stawienia się w Szkole. 

4.  W sytuacji uchylania się przez rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania ze Szkołą, stosowana jest następująca  

procedura:  

a. rodzice (prawni opiekunowie) wzywani są w formie pisemnej listem poleconym trzykrotnie, 

b. po niestawieniu się rodziców na wezwanie, Szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji specjalistę ds.  nieletnich z 

policji. 

 

§ 27 

 

Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo: 

1.  Zwrócić się do nauczyciela uczącego, w dogodnym dla obu stron terminie, o informacje dotyczące swojego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, a także uzyskać pomoc w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.  

2. Zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeśli uzna, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą zostać zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie pisemnej z 

uzasadnieniem. 

3. Zgłosić odwołanie do dyrektora od wydanej przez niego decyzji w terminie i trybie przewidzianym właściwymi dla sprawy 

przepisami. 

4. Wyrazić brak zgody na usprawiedliwianie nieobecności przez ucznia pełnoletniego, nad którym sprawuje opiekę. 

5.  Korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez Szkołę. 

6. Zapoznać się z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i przedmiotowymi kryteriami oceniania. 

 

§ 28 

 

Przy składaniu wniosków i zastrzeżeń rodziców wymagających rozstrzygnięcia lub wyjaśnienia obowiązuje następująca procedura: 

1.  Powstały problem przedstawiany jest przez rodzica na zebraniu rodziców.  

2.  Wyjaśnieniem i rozwiązaniem problemu zajmuje się wychowawca klasy. 

3.  W przypadku braku oczekiwanych rozstrzygnięć rodzice mogą skierować wniosek z prośbą o rozstrzygnięcie sprawy do 

dyrektora. Wniosek może zostać złożony, jeśli został podpisany przez co najmniej połowę rodziców uczniów danej klasy           

i zawiera uzasadnienie. W przypadku wniosku o zmianę nauczyciela lub wychowawcy klasy, wniosek rodziców powinien 

zawierać precyzyjne zarzuty pod adresem nauczyciela lub wychowawcy.  

4.  Przy podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie wniosku dyrektor może zwrócić się o wydanie opinii przez radę pedagogiczną. 

5.  O sposobie rozstrzygnięcia sprawy dyrektor powiadamia zainteresowanych na piśmie. 

 

§ 29 

 

1. W Szkole organizowane są spotkania z rodzicami oraz opiekunami prawnymi poświęcone: 

a.  zapoznaniu rodziców uczniów klas pierwszych ze Szkołą, 

b.  udzielaniu informacji o zachowaniu, postępach i przyczynach trudności w nauce, 

c. omówieniu wyników nauczania i zachowania oraz realizacji zadań zaplanowanych na rok szkolny, 
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d. omówieniu spraw wiązanych z organizacją, harmonogramem i przebiegiem egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

e. omówieniu zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły i klasy, 

f. zapoznaniu z regulaminami i aktami prawnymi, jakie obowiązują w Szkole, 

g. udzielaniu indywidualnych informacji o uczniu. 

2. Spotkania z rodzicami organizowane są dla rodziców uczniów: 

 a.  klas pierwszych po zakończeniu naboru, 

 b.  wszystkich klas na początku roku szkolnego i po zakończeniu klasyfikacji śródrocznej 

 c.  wszystkich klas na miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną. 

2.  Każdy wychowawca klasy może zorganizować dodatkowe spotkanie z rodzicami, o czym zobowiązany jest poinformować 

dyrektora. 

 

§ 30 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek: 

1. Zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego: rozporządzeniem w sprawie warunków oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 

statutem Szkoły, procedurami przeprowadzania egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe. 

2. Usprawiedliwiania nieobecności uczniów w Szkole i na zajęciach praktycznych w ciągu maksymalnie jednego tygodnia od 

ostatniego dnia nieobecności. Prawem rodziców (prawnych opiekunów) jest przy tym zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych 

z powodu ważnych przyczyn rodzinnych, jednak informację o takim zwolnieniu wychowawca klasy powinien otrzymać przed 

wystąpieniem nieobecności. Zasady usprawiedliwiania nieobecności opisane zostały w § 67 pkt. 5.  

3. Uczestniczenia w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez Szkołę. 

4.  Zapoznania się z proponowanymi ocenami z zajęć edukacyjnych i zachowania. Informacje te przekazywane są: 

 a.  na miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej w dzienniku elektronicznym lub na zebraniu rodziców  

 b.  na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, na zebraniu rodziców lub w dzienniku 

elektronicznym 

5. Niezwłocznego kontaktowania się z dyrektorem lub z wychowawcą klasy, na ich wezwanie. 

6.  Pokrywania kosztów napraw i remontów mienia szkolnego w przypadku dokonania celowych zniszczeń przez ich dzieci. 

7.  Poinformowanie szkoły na piśmie o prawnym opiekunie dziecka w przypadku każdorazowego wyjazdu obojga rodziców         

za granicę.  

§ 31 

 

1.  Wychowawca ma prawo oczekiwać od rodziców: 

a. rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka, jego warunkach domowych i trudnościach wychowawczych, 

b. pomocy w organizowaniu imprez, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych, 

c. pełnej współpracy przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych. 

2. Wychowawca ma obowiązek powiadomić rodziców o nieobecności dziecka w Szkole trwającej dłużej niż 3 dni. 

3. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów Szkoły zgodnie z § 70 pkt. 1 lit. h, , § 72 pkt. 5 – 9, § 73 i § 74  statutu Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

SZKOŁA 

 

§ 32 

 

1. Praca Szkoły ujmowana jest w rocznym terminarzu uwzględniającym terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i przerwy wakacyjnej oraz innych zadań zaplanowanych na dany rok 

szkolny, opracowanym na podstawie przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego.  

2.    Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w 

najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole 

rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły. 

Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor zgodnie z art. 110 ustawy Prawo Oświatowe  

4.      Arkusz organizacyjny Szkoły zawiera: 

a. liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 

b. liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych w klasach oraz łącznie w Szkole, 

c. liczbę godzin kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych,  

d. liczbę godzin zajęć praktycznych, 

e. liczbę godzin zajęć wychowawczych w internacie, 
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5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy 

rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 33 

 

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział (klasa). Uczniowie oddziału uczą się w jednorocznym kursie nauki danego 

roku szkolnego wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.  

§ 34 

 

1.  Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone:  

a. w systemie klasowo-lekcyjnym 

b. w toku nauczania indywidualnego,  

 c. w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, oraz inne formy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

 d. w systemie wyjazdowym o charakterze klasowym i międzyklasowym: obozy naukowe, wycieczki turystyczne  

i krajoznawcze, zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, 

 e. w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych  

2. Dyrektor na wniosek rady rodziców może wzbogacić proces dydaktyczny o inne nie wymienione w pkt. 1 formy. 

3. Zajęcia lekcyjne z przedmiotów wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, po uwzględnieniu wysokości 

środków posiadanych przez Szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania mogą zostać 

podzielone na grupy według zasad określonych w § 38. 

4.  Niektóre zajęcia obowiązkowe, jak zajęcia wychowania fizycznego, nauczanie języków obcych, zajęcia wychowania do życia 

w rodzinie, lekcje informatyki i użytkowania komputerów oraz koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

5. Mieszkańcy internatu podzieleni są na grupy wychowawcze.  

 

§ 35 

 

1. W Szkole odbywa się praktyczna nauka zawodu, która realizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

zgodnie z regulaminem zajęć stanowiącym załącznik do statutu. 

2.  Celem zajęć praktycznych jest nabycie przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie,  

a celem praktyk zawodowych zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 

warunkach pracy. 

3. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz ich 

wymiary godzinowe określa podstawa programowa kształcenia zawodowego. 

4.  Praktyczna nauka zawodu odbywa się całą klasą, z podziałem na grupy lub indywidualnie, w warsztatach szkolnych lub  

w terenie. 

5. Przy realizacji praktycznej nauki zawodu Szkołę wspiera Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.  

6. Podstawowym miejscem realizacji praktycznej nauki zawodu jest Nadleśnictwo Milicz. 

7.  Zajęcia praktycznej nauki zawodu realizowane są w oparciu o podpisane pomiędzy Szkołą, a nadleśnictwami umowy.  

8.  W czasie zajęć uczniowie mają zapewnioną wymaganą odzież ochronną i roboczą oraz niezbędne narzędzia pracy. 

9 Praktyczna nauka zawodu odbywa się w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

 

§ 36 

 

1.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem pkt. 4. 

2.  Godzina zajęć praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut, przy czym czas trwania tych zajęć dla uczniów w wieku do lat 16  

nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a uczniów powyżej 16 lat – 8 godzin na dobę.  

3. Godzina zajęć w internacie trwa 60 minut. 

4. W wyjątkowych sytuacjach czas trwania lekcji i przerw może zostać zmieniony. Decyzję o zmianie podejmuje dyrektor. 

 

§ 37 

 

1.  W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.  

2.  Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą 

uczestniczyć w innowacji. 

3.  W Szkole mogą być prowadzone zajęcia w ramach indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki.  

4. Indywidualny tok nauki: 

a. Szkoła umożliwia, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program 

lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, 

b. uczeń ubiegający się o indywidualny tok nauki powinien wykazać się: 
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 - wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, 

 - oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu lub przedmiotów na koniec śródrocza lub roku, 

c. o przyznanie indywidualnego toku nauki uczeń może ubiegać się po upływie co najmniej jednego roku nauki,  

a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji. 

d. uczeń może realizować indywidualny tok nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy, 

e. z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki mogą wystąpić: 

 -  uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców, 

 -  rodzice niepełnoletniego ucznia, 

-  wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą ucznia, a w 

przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodziców, 

 f. wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza do wniosku opinię o 

predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia, 

 g. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje 

indywidualny program nauki opracowany poza Szkołą, 

 h. w pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole 

wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog oraz zainteresowany uczeń, 

 i. dyrektor zezwala na indywidualny tok nauki po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii 

publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

 j. zezwolenie na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania  

z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga pozytywnej opinii Ministra Środowiska, 

 k. zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny, 

 l. uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny tok nauki, dyrektor wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego 

obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie 

przekraczającą 5 godzin miesięcznie, przy czym uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego 

kierunkiem chciałby pracować, 

 m. uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy 

programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we 

własnym zakresie, 

 n. uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form indywidualnego toku nauki: 

 - uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego indywidualnym tokiem nauki oraz jednej godzinie konsultacji 

indywidualnych, 

 - zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym 

śródroczu lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach 

indywidualnych z nauczycielem, 

o. konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie, 

p. rezygnacja z indywidualnego toku nauki oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania, 

r. uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego 

w ustalonym z uczniem terminie, 

s. kontynuowanie indywidualnego toku nauki jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

t. decyzję w sprawie indywidualnego toku nauki należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia, 

u. do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w indywidualnym toku nauki, 

w. na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy wymienić przedmioty  

wraz z uzyskanymi ocenami. 

5.       Indywidualny tok uczenia:  

a. indywidualny tok  uczenia  się  jest  inną  formą  realizacji  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, umożliwiającą rzetelne 

przygotowanie się uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

a. każdy uczeń Szkoły przygotowujący się do udziału w olimpiadzie przedmiotowej lub tematycznej może przystąpić  

do szkolnego systemu indywidualnego  toku  uczenia, przy czym w trakcie przygotowań do etapu pierwszego olimpiady  

do systemu mogą przystąpić jedynie uczniowie piszący pracę konkursową pod kierunkiem promotora. 

b. uczeń, który przystąpi do systemu:  

- ma prawo do 5 dni zwolnienia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych podczas pisania pracy konkursowej pod kierunkiem 

promotora, 

- ma prawo do 5 dni zwolnienia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych podczas przygotowania do etapu  okręgowego  

lub centralnego olimpiady, przy czym limit ten zwiększa się o dodatkowy dzień w przypadku zakwalifikowania się do 

więcej niż jednej olimpiady (1 dzień na każdą kolejną olimpiadę),  

- w porozumieniu z nauczycielami obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala indywidualny harmonogram zaliczeń 

sprawdzianów i prac kontrolnych podczas przygotowań do wszystkich  etapów olimpiady  (dotyczy to również dni, 

podczas których uczeń jest obecny w szkole).  

c. jeżeli  uczeń  zakwalifikował się do kilku finałów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwiększyć limit, o którym mowa w pkt. 4 lit. c, 

d. dyrektor indywidualnie ustala limit dni na przygotowanie do etapu międzynarodowego olimpiady, 
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e. uczeń, który nie wywiąże się z podjętych zobowiązań (tzn. przystąpi do systemu, a  nie  weźmie udziału w olimpiadzie lub 

nie odda pracy konkursowej lub też nie wywiąże się z obowiązku zaliczeń według indywidualnego harmonogramu), nie ma  

prawa ubiegać się o indywidualny  tok  uczenia w kolejnym roku szkolnym (dotyczy uczniów klas I-II), ponadto jego  

śródroczna ocena zachowania zostanie obniżona.   

6.       W Szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne:  

a. zgoda na zorganizowanie zajęć uwarunkowana jest posiadanymi przez Szkołę środkami, możliwościami technicznymi  

i względami bezpieczeństwa, 

b. liczba uczestników kół i zespołów oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły nie może być 

niższa niż 10 uczniów, 

c. nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć pozalekcynych, 

d. nauczyciel prowadzący zapewnia i sprawuje opiekę nad bezpieczeństwem uczestniczących w zajęciach uczniów.  

 

§ 38 

 

1. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyklasowych: 

a. uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru poziomu nauczania języka 

obcego nowożytnego na: 

-poziomie IV.0 – dla początkujących, zakresie podstawowym 

       -poziomie IV.1 – dla kontynuujących naukę , w zakresie rozszerzonym 

b. na początku  roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego 

wyników dokonuje się tworzenia grup  o określonym poziomie znajomości języka. 

c. na zajęciach edukacyjnych  informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,  

z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej  

d. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości 

języka, zajęcia prowadzone  mogą być w grupach międzyklasowych liczących nie więcej niż 24 uczniów. 

e. podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób , na czas prowadzenia ćwiczeń. 

f. oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy za 

zgodą organu prowadzącego. 

g. zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach międzyklasowych liczących nie więcej niż 26.  

h. zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

i. na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń na 

więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć  w tym laboratoryjnych( biologia, fizyka i astronomia, chemia) dokonuje 

się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej. 

 

BIBLIOTEKA 

 

§ 39 

  

1. Biblioteka Szkoły jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców  

oraz w miarę możliwości, wiedzy o regionie.  

2.    Biblioteka szkolna:  

 a. jest interdyscyplinarną pracownią szkolną,  

 b. uczestniczy w pełnieniu funkcji kształcąco-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej, informacyjnej oraz kulturalno-

rekreacyjnej Szkoły wobec uczniów, 

 c. służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe  

i pracę twórczą. 

3. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń i części magazynowej, w których znajdują się: wypożyczalnia, czytelnia  

z centrum multimedialnym i księgozbiór. 

4. Zadaniem  biblioteki jest:  

a.  gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,  

b.  obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,  

c.  prowadzenie działalności informacyjnej,  

d.  zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,  

e.  podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,  

f.  wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,  

g.  przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  uczniów  do korzystania z różnych 

mediów, źródeł informacji i bibliotek,  

h.  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,   

i.  kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,  

j.  organizacja wystaw okolicznościowych.  

5.  Biblioteka gromadzi następujące materiały: 
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 a.   wydawnictwa informacyjne, 

 b.   podręczniki, 

 c.   lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego, 

 d.   literaturę popularnonaukową i naukową, 

 e.   wybrane pozycje z literatury pięknej nie będące lekturami, 

 f.    prasę dla uczniów i nauczycieli, 

 g.   wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyki poszczególnych przedmiotów, 

 h. dokumenty audiowizualne. 

6. Biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz. Do jego zadań należy:  

a.  w zakresie pracy pedagogicznej:  

 -  udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni zgodnie z regulaminem biblioteki,  

 - udzielanie porad bibliograficznych,  

 -  prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,  

 - organizowanie konkursów czytelniczych, 

 -  prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa, 

 -  prowadzenie zajęć bibliotecznych,  

 - udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,  

 -  udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, 

nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi,  

b.  w zakresie prac organizacyjno-technicznych:  

 -  gromadzenie zbiorów,  

 -  dokonywanie prenumeraty czasopism, 

 - katalogowanie zbiorów i prowadzenie ksiąg ewidencyjnych,  

 -  selekcjonowanie zbiorów,  

 -  opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,  

 -  prowadzenie kart czytelniczych, 

 - dokonywanie kontroli wypożyczeń i terminów zwrotu książek, 

  - ponoszenie odpowiedzialności w zakresie zabezpieczenia zbioru, 

  -  współpraca z nauczycielami wychowawcami i z pedagogiem szkolnym, 

  - uczestniczenie w radach pedagogicznych, 

 - organizowanie giełdy podręczników używanych,  

 -  dokumentowanie swojej pracy organizacyjnej i pedagogicznej. 

7.  Nauczyciel  bibliotekarz  zobowiązany jest do prowadzenia polityki gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem 

nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w Szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi 

Szkoły.   

8.  Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych  

w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa regulamin biblioteki, stanowiący 

załącznik do statutu.  

9.   Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor. 

10.  Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez radę rodziców i innych ofiarodawców.  

 

§ 40 

 

Każdego czytelnika biblioteki obowiązują następujące zasady:  

1.  Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko, 

2. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć trzy książki na dwa tygodnie, 

3. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie mu danej książki, 

4. Na miejscu można korzystać ze zbiorów księgozbioru ogólnego czasopism i publikacji multimedialnych, 

5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone, uszkodzone i zagubione książki - w przypadku zniszczenia lub zgubienia 

książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję, jaka figuruje w księdze inwentarzowej lub inną wskazaną przez 

bibliotekarza, może również wpłacić na konto Szkoły pięciokrotną antykwaryczną wartość zagubionej pozycji z zaznaczeniem 

na dowodzie wpłaty: na zakup książek do biblioteki szkolnej, 

6. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego, 

7. Czytelnicy kończący Szkołę rozliczają się z biblioteką na podstawie karty obiegowej, przy czym wychowawca klasy 

zobowiązany jest do dopilnowania tych rozliczeń. 

 

INTERNAT 

 

§ 41 

 

Uczniom i uczącym się poza miejscem zamieszkania Szkoła w miarę możliwości zabezpiecza miejsca w internacie. 
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§ 42 

 

1. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze, liczące maksymalnie 35 wychowanków. 

2. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych przypadających na jedną grupę wychowawczą wynosi 49 godzin 

zegarowych. 

3. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca internatu, zgodnie z opracowanym przez kierownika internatu 

grafikiem dyżurów. Obowiązki wychowawcy-opiekuna nocnego pełnią wychowawcy internatu lub inni nauczyciele. 

4. Prawa i obowiązki wychowanka,  i zasady pracy zespołu wychowawców określa regulamin internatu, stanowiący załącznik  

do statutu. 

 

§ 43 

 

1.  Pracę internatu organizuje kierownik internatu.  

2.  Zakres obowiązków kierownika internatu określa § 16 pkt. 3.  

3. W wypełnianiu obowiązków kierownika internatu wspiera zastępca kierownika internatu.  

 Zakres obowiązków zastępcy kierownika określa § 16 pkt. 4. 

4. Kierownik internatu jest bezpośrednim przełożonym wychowawców internatu i osób pracujących na terenie internatu.  

5.  Kierownik internatu i wychowawcy internatu utrzymują stały kontakt z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym. 

Wychowawcy klas i pedagog szkolny utrzymują stały kontakt z kierownictwem i wychowawcami internatu. 

6. Opinia kierownika internatu o zachowaniu mieszkańca internatu jest uwzględniona przy ustalaniu oceny śródrocznej  

lub rocznej  z zachowania. 

7. Wychowawcy internatu sprawują opiekę nad młodzieżą przy stałej współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi opierając 

się na wzajemnej wymianie informacji o wychowanku, stosując zasadę spójności działań opiekuńczych i wychowawczych oraz 

wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. 

8. Wychowawcy internatu, na  zebrania rodziców, opiekunów prawnych  przedstawiają wychowawcom klas swoje wnioski, 

uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania uczniów zamieszkujących w internacie.  

 

§ 44 

 

1.  Warunkiem otrzymania miejsca w internacie jest złożenie przez rodziców lub opiekunów prawnych podania o przyjęcie do 

internatu wraz z dokumentami koniecznymi do dokonania zameldowania na pobyt czasowy. 

2. Uczniowie klas pierwszych otrzymują miejsce w internacie po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, podpisaniu 

przez rodziców lub opiekunów prawnych umowy ze szkołą, w której określone są prawa i obowiązki obu stron.  

 3. Przed zakończeniem roku szkolnego kierownik internatu w porozumieniu z zespołem wychowawców po zasięgnięciu opinii 

rady internatu wyraża zgodę na kontynuowanie zamieszkania w internacie na kolejny rok szkolny lub występuje do dyrektora  

z wnioskiem o skreślenie wychowanka z listy mieszkańców internatu. Przy podejmowaniu decyzji kierownik internatu bierze 

pod uwagę dotychczasowe zachowanie ucznia, wypełnianie przez niego postanowień regulaminu internatu oraz stopień 

spełnienia warunków zawartej umowy pomiędzy Szkołą, a rodzicami  opiekunami prawnymi. 

 

 

§ 45 

 

1. Kierownik internatu w porozumieniu z zespołem wychowawców internatu i po zasięgnięciu opinii rady internatu podejmuje 

decyzje w sprawach dotyczących przyznania nagród i kar porządkowych wobec wychowanków.  

2. Kierownik internatu kieruje do dyrektora wnioski w sprawie skreśleń wychowanków z listy mieszkańców wraz  

z uzasadnieniem.  

3. W przypadku pozbawienia miejsca w internacie uczeń zobowiązany jest znaleźć zakwaterowanie we własnym zakresie. 

 

§ 46 

 

1. Za pobyt w internacie mieszkańcy internatu wnoszą comiesięczną opłatę. 

2. Wysokość opłaty za internat ustalana jest w oparciu o kalkulację kosztów, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie 

przepisów. 

 

§ 47 

 

1. W czasie pobytu w internacie wychowankowie korzystają ze stołówki szkolnej.  

2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie dochodzący i dojeżdżający oraz pracownicy Szkoły i ich rodziny, emeryci. 

3. Wszystkie posiłki są odpłatne. 

4. Dzienną stawkę wyżywienia, ustala się w oparciu o dokonaną kalkulację kosztów, z uwzględnieniem obowiązujących w tym 

zakresie przepisów, przy udziale lub na wniosek rady rodziców.  

 

§ 48 
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1. Szkoła może odpłatnie udostępniać na czas realizacji projektów edukacyjnych miejsca noclegowe i stołówkę szkolną innym 

podmiotom.   

2. Podstawą udostępnienia, o którym mowa w pkt. 1, jest pisemne porozumienie zawarte pomiędzy kierownikiem internatu,  

a wynajmującym, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji dyrektora.  

3. Wysokość opłat za takie udostępnienia ustalana jest w oparciu o sporządzaną każdorazowo kalkulację kosztów. 

 

 

`PROFILAKTYKA ZDROWOTNA I POMOC PRZEDLEKARSKA 

 

§ 49 

 

1. W czasie pobytu w Szkole uczniowie mają zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej w określonych dniach tygodnia i 

godzinach.  

2. W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli jest to wskazane w ocenie nauczyciela, kieruje on ucznia w towarzystwie 

drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej lub sekretariatu, który organizuje pomoc lekarską.  

3. Jeśli zaistnieje taka potrzeba nauczyciel lub wychowawca internatu udziela uczniowi pierwszej pomocy, a o zaistniałej sytuacji 

powiadamia, dyrektora lub kierownika internatu, który powiadamia dyrektora.  

4. W sprawach wymagających nagłej interwencji lekarza nauczyciele lub wychowawcy internatu zobowiązani są do wezwania 

jednostek pogotowia ratunkowego, a o zaistniałej sytuacji powiadamiają dyrektora lub kierownika internatu, który powiadamia 

dyrektora.  

 

ROZDZIAŁ V 

PRACOWNICY SZKOŁY 

 

NAUCZYCIELE 

 

§ 50 

 

1.  W Szkole zatrudnieni są pracujący w pełnym lub niepełnym wymiarze nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, 

zawodowych, praktycznej nauki zawodu, wychowawcy internatu, pedagog i psycholog szkolny.  

2.  Zatrudnienia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1, dokonuje dyrektor w oparciu  

o przepisy Ustaw Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy. 

3.  Porządek pracy pracowników Szkoły określa zaopiniowany przez zakładowe związki zawodowe i zatwierdzony przez 

dyrektora regulamin pracy. 

4.  Każdego nauczyciela, a w szczególności nauczyciela przedmiotów zawodowych, obowiązuje strój dostosowany do specyfiki 

szkoły mundurowej.  

5. Prawem nauczyciela zatrudnionego w Szkole jest noszenie munduru szkolnego oraz dystynkcji leśnych. 

 

§ 51 

 

Nauczyciel w szczególności:  

1.     W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia obowiązany jest realizować:   

         a.  zajęcia dydaktyczne ,wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich   

rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska. 

         b.   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające 

potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym, że w ramach tych zajęć, jest zobowiązany do przeprowadzenia obowiązkowych 

zajęć w wymiarze 1 godziny w tygodniu. 

2. Prawidłowo organizuje proces dydaktyczny, wykorzystuje w nim najnowszą wiedzę merytoryczną i metodyczną do pełnej 

realizacji wybranego programu nauczania, wybiera optymalne formy organizacyjne i metody nauczania w celu maksymalnego 

ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywuje uczniów do aktywnego udziału w lekcji i 

formułowania własnych opinii i sądów. 

3. Bezstronnie, rzetelnie, systematycznie i sprawiedliwie ocenia wiedzę i umiejętności uczniów, ujawnia i uzasadnia oceny, 

stosuje wewnątrzszkolne zasady oceniania i przedmiotowy system oceniania.  

4. Przeprowadza egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, maturalne i z przygotowania zawodowego w oparciu o ustalone przez 

dyrekcję Szkoły harmonogramy, na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania i obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa.  

5. Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych 

uzdolnień i zainteresowań, przygotowywanie do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach.  

6. Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznaje możliwości i potrzeby ucznia. 

7. Prowadzi wymaganą dokumentację dydaktyczno-pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 

ustaleniami dyrekcji, a w szczególności: prawidłowo prowadzi dokumentację pedagogiczną lekcji lub koła zainteresowań, 
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terminowo dokonuje wpisów do dziennika, arkuszy  ocen i innych dokumentów, dba o rzetelną realizację podstawy 

programowej, a odbyte zajęcia potwierdza własnoręcznym podpisem. 

8.  Doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej, aktywnie uczestniczy w posiedzeniach rady 

pedagogicznej, lekcjach koleżeńskich, konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez 

Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i inne instytucje w porozumieniu z dyrektorem zgodnie 

ze szkolnym planem wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

9. Aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły, w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę. 

10. Obok podstawowych czynności dydaktyczno-wychowawczych pełni na terenie Szkoły i w środowisku, z którym ona 

współpracuje, także inne zadania wspierające Szkołę, a wynikające z głównych celów statutowych.  

11. Wykazuje inwencję w udoskonalaniu swojego warsztatu pracy, zwłaszcza w zakresie pomocy naukowych i dydaktycznych,  

w wykonywaniu pomocy dydaktycznych angażuje uczniów. 

12. Dokonuje wyboru podręczników i programu nauczania w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

13.  Współpracuje z radą pedagogiczną, wychowawcą klasy, klasową radą rodziców, samorządem klasy, internatem – 

indywidualnie z uczniem i jego rodzicami. 

14. Natychmiast informuje dyrekcję o nieobecności w pracy. 

15. Punktualne rozpoczyna i kończy zajęcia. 

16. Zgłasza każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych, poza teren Szkoły. 

17. Kieruje w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

18. Przestrzega tajemnicę służbową. 

19. Przestrzega zasady współżycia społecznego i dba o właściwe relacje pracownicze. 

 

 

§ 52 

 

W zakresie bezpieczeństwa uczniów nauczyciel: 

1. Jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę. 

2. Uczestniczy w szkoleniach, przestrzega i stosuje przepisy oraz zarządzenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych. 

3. Pełni dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora, przy czym: 

a. punktualnie rozpoczyna dyżur i cały czas jest obecny w miejscu podlegającym jego nadzorowi, 

b. reaguje na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm, reaguje na zagrażające bezpieczeństwu 

uczniów zachowania: agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne, 

c. dba, aby uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali podłóg, ścian, ławek, nie niszczyli roślin i urządzeń 

szkolnych, 

d. nie dopuszcza do palenia papierosów na terenie Szkoły, dopalaczy i innych zabronionych środków odurzających. 

e. zgłasza dyrekcji Szkoły fakt zaistnienia wypadku, podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy  

i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku, 

f. bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora nie opuszcza miejsca dyżuru. 

4. Sprawuje opiekę nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie 

organizacyjnej.  

5. Zapewnia właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace takie 

mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony 

indywidualnej. 

6. Zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan 

zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 

7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach, 

laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu 

czynności na stanowisku roboczym.  

8. Rozpoczyna zajęcia po sprawdzeniu i upewnieniu się, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi 

pracy, a także inne warunki  środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów, 

9. Nie prowadzi zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego 

się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

10. Zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania 

prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

11. Ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Szkole. 

12. Organizując wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji 

wycieczek szkolnych obowiązującej w Szkole. 

13. W czasie zajęć nie pozostawia uczniów bez opieki. 

 

§ 53 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do troski i dbałości o pomoce i środki dydaktyczne oraz sprzęt szkolny.  

2. Nauczyciel-opiekun pracowni lub pomieszczenia odpowiada materialnie za powierzone jego opiece mienie.  
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3. Nauczyciel-opiekun pracowni lub pomieszczenia ustala zasady ich udostępniania.  

4. Nauczyciele nie posiadający własnych pracowni ponoszą odpowiedzialność materialną w zakresie określonym w przydziale 

odpowiedzialności. 

5. Wszelkie usterki i zauważone braki nauczyciele zgłaszają niezwłocznie po stwierdzeniu, na piśmie, kierownikowi  

gospodarczemu.  

6. Wszelkie przekazywanie sprzętu może się odbyć za zgodą kierownika gospodarczego, protokołem przekazania. 

7. Wszelkie likwidacje zniszczonego sprzętu mogą być dokonane wyłącznie przez powołaną do tego celu komisję.  

8. Każda pracownia lub pomieszczenie użytkowe posiada księgę inwentarzową, która powinna odzwierciedlać aktualny ich stan 

majątkowy. 

 

§ 54 

 

1. Nauczyciele stażyści i kontraktowi otrzymują wyznaczonego przez dyrektora opiekuna stażu. 

2. Zakres współpracy, zadań i obowiązków opiekuna określa kontrakt zawarty z odbywającym staż nauczycielem. 

3. Nauczyciele odbywający staże mogą uczestniczyć w lekcjach otwartych i koleżeńskich, mają prawo zwrócić się o pomoc do 

dyrekcji, komisji przedmiotowej i zespołu wychowawczego.  

4. W trakcie odbywania stażu nauczyciele powinni korzystać z konferencji metodycznych i z pomocy doradców metodycznych. 

 

§ 55 

 

1. Spośród nauczycieli w Szkole powołuje się lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

2. Decyzję o powierzeniu funkcji lidera podejmuje rada pedagogiczna. 

3. Zadaniem lidera jest: 

 a. rozpoznanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli w zakresie doskonalenia, 

 b.  organizacja doskonalenia, 

 c. zbieranie informacji o Szkole i możliwościach zewnętrznej pomocy Szkole w zakresie doskonalenia nauczycieli, 

 d.  współpraca z instytucjami, które mogą pomóc w doskonaleniu rady pedagogicznej, 

 e. wspieranie rady pedagogicznej w przygotowaniu planu doskonalenia wewnętrznego, 

 f. przeprowadzanie wspólnie z radą pedagogiczną ewaluacji procesów doskonalenia.      

 

 

WYCHOWAWCY  KLAS 

 

§ 56 

 

1. Wychowawców klas powołuje dyrektor, spośród nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

2.  Wychowawca klasy sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności: 

 a.  tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia w procesie jego uczenia się oraz przygotowania do życia w społeczeństwie  

i rodzinie, 

  b. otacza indywidualną opieką swoich wychowanków, 

 c. organizuje lekcje do dyspozycji wychowawcy oraz zajęcia umożliwiające poznanie zachowań uczniów w różnych 

sytuacjach, 

  d. uczy wychowanków samodzielności i samorządności, 

  e. rozpoznaje sytuację rodzinną i materialną wychowanków, 

f. interesuje się postępami wychowanków w nauce: zwraca uwagę zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na 

tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizuje wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, 

nauczycielami i rodzicami przyczyny niepowodzeń wychowanków w nauce, pobudza dobrze i średnio uczących się do 

dalszego podnoszenia wyników w nauce, 

g. czuwa nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, bada przyczyny opuszczania przez wychowanków 

zajęć szkolnych, udziela wskazówek i pomocy   tym,  którzy z przyczyn obiektywnych opuścili znaczną ilość zajęć 

szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału,  

h.  wdraża wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych,  

i. kształtuje właściwe stosunki miedzy uczniami – życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy,  wytwarzania atmosfery 

sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowania umiejętności wspólnego gospodarowania w 

klasie, rozwijania samorządność i wspiera inicjatywy uczniowskie,  

j. uczy odpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,  

k.  podejmuje działań umożliwiające pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudza do różnorodnej 

działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością,  

l. inicjuje i wspiera uczniów do udziału w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, kołach i organizacjach,  

m. unika złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów,  

n.  stwarza uczniom warunki do wykazania się zdolnościami poznawczymi i poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób 

drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, czy menedżerskimi, 
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o.  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobista i psychiczna, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza nią: zapoznaje z zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, sygnałami 

alarmowymi na wypadek zagrożenia, z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, zasadami zachowania  

i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia, 

 p. wspólnie z samorządem klasowym opracowuje plan wychowawczo-opiekuńczy klasy uwzględniając w nim zadania Szkoły 

i sugestie rodziców. 

r. wspólnie z samorządem klasowym ocenia realizację przyjętego planu na koniec roku szkolnego, 

s. zgłasza swoje propozycje do rocznego planu pracy Szkoły w miesiącu czerwcu, 

t. organizuje spotkania z rodzicami uczniów zgodnie z rocznym terminarzem spotkań. 

3. Ponadto wychowawca klasy: 

a. współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

b. współpracuje z pielęgniarką szkolną i rodzicami w sprawach zdrowia uczniów,  

c. organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów, 

d. udziela pomocy uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i występuje do organów Szkoły i innych 

instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.  

e. dokonuje zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, po zasięgnięciu opinii zespołu klasowego śródrocznej  

i rocznej oceny z zachowania, 

f. dokumentuje swoją pracę wychowawczą: dokumentując badania osiągnięć uczniów, kontakty z rodzicami, własne uwagi  

i spostrzeżenia, 

g. wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, 

h. prowadzi dokumentację klasy: dziennik, arkusze ocen, dokumentację wychowawczą, wypisuje świadectwa, 

i. sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy, 

j. nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego, 

k. rozlicza osobiście uczniów z frekwencji, uwzględniając zasady zwalniania uczniów z zajęć, 

l. w sprawach uczniów utrzymuje ścisły kontakt z wychowawcami internatu,  

m. kontroluje i ocenia pełnienie dyżurów przez klasę, 

n. opiniuje wnioski o stypendia i zapomogi, 

o. występuje z wnioskami o nagrody, 

p. udziela kary porządkowe, występuje o udzielenie wyższej kary przez dyrektora, 

r. dokonuje comiesięcznego podsumowania kart oceny ucznia, występuje z pisemnym wnioskiem do osób zainteresowanych 

w sprawie kontraktów dotyczących poprawy zachowania ucznia 

s. odpowiada za przygotowanie i przebieg zaplanowanej wycieczki i każdej innej imprezy lub zadania klasy – łącznie  

z odpowiedzialnością za uczniów. 

 

§ 57 

 

1. Wychowawca klasy zobowiązany jest do: 

 a. szanowania godności osobistej ucznia, 

 b.  znajomości prawa oświatowego, szczególnie w części dotyczącej uczniów, 

 c. zapoznania uczniów ze statutem Szkoły oraz z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania. 

2. Wychowawca ma obowiązek współpracować z rodzicami ucznia, opiekunami prawnymi ucznia a w szczególności: 

 a.  udziela rodzicom informacje na temat wyników w nauce, zachowaniu i frekwencji, 

 b. organizuje spotkania z rodzicami, opiekunami prawnymi ucznia w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze, 

informowania o osiągnięciach i niepowodzeniach uczniów w nauce i frekwencji oraz informacji na temat funkcjonowania  

i podejmowanych przez Szkołę działań. 

 c. informuje rodziców, prawnych opiekunów ucznia o zmianach zachodzących w prawie oświatowym, zapoznaje z zasadami 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz ze statutem Szkoły. 

  

§ 58 

 

1.  Rada klasowa rodziców wspólnie z samorządem klasowym, w szczególnie uzasadnionym przypadku, ma prawo wnioskować 

do dyrektora o zmianę wychowawcy klasy.  

2.  W uzasadnionych przypadkach dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek zespołu wychowawczego może podjąć decyzję  

o odwołaniu z funkcji dotychczasowego wychowawcy i powierzenie jego obowiązków innemu nauczycielowi.    

3.  Decyzja dyrektora Szkoły jest ostateczna. 

 

 

PEDAGOG I PSYCHOLOG 

 

§ 59 

 

1. W Szkole zatrudniony jest pedagog i psycholog szkolny. 

2. Do ich obowiązków należą: 
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a. w zakresie zadań ogólno wychowawczych:  

-  prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej, 

-  współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego i planu pracy Szkoły, 

-  dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole,  

-  udzielanie pomocy w organizowaniu i prowadzeniu szkoleniowych rad pedagogicznych, 

-  udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych zawiązanych z niepowodzeniami szkolnymi,  

-  udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,  

   b. w zakresie profilaktyki wychowawczej:  

-  pełnienie funkcji szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa w Szkole,  

-  uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego, 

-  współdziałanie z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, radą rodziców i samorządem uczniowskim  

w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, 

- rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-

wychowawczego,  

- udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,  

- udzielanie konsultacji psychologiczno-pedagogicznych uczniom podpisującym kontrakty dotyczące poprawy 

zachowania, 

- opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i trosk wychowawczej, 

- udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów związanych z wychowywaniem własnych dzieci, 

- rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i troski 

wychowawczej, 

- organizowanie i prowadzenie szkoleń dydaktyczno-wychowawczych dla rodziców, 

- udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności   wychowawcze. 

 c. w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:  

  - prowadzenie zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

- koordynowanie całości działań związanych z indywidualną opieką nad uczniem, 

- rozpoznawanie sytuacji środowiskowej i adaptacji uczniów rozpoczynających naukę w Szkole, 

- udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, 

- udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, 

- udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych, 

- przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, 

 d.  w zakresie pomocy materialnej:  

- organizowanie opieki i pomocy materialnej na wniosek uczniów, rodziców, wychowawców klas i dyrekcji Szkoły 

- współdziałanie z właściwymi organizacjami i organami przy organizowaniu opieki i pomocy materialnej uczniom 

opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin wielodzietnych oraz znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

bytowej. 

3.  W celu realizacji zadań zawartych w pkt. 2 pedagog i psycholog miedzy innymi: 

a.  posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-

wychowawcze Szkoły i środowiska,  

b. zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów, jak i ich rodziców,  

c. współpracuje na bieżąco z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami i radą rodziców w rozwiązywaniu 

pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych 

d. współdziałanie z specjalistycznymi placówkami, w tym z: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Urzędem Pracy, policją i sądem. 

e.  składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych występujących wśród uczniów 

Szkoły oraz podjętych działań;  

f.  prowadzi następującą dokumentacje: 

-  dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania;  

-  ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej;  

-  ewidencję uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącymi dysortografii i dysleksji.   

 

KOMISJE I ZESPOŁY RADY 

 

§ 60 

 

1. W Szkole funkcjonują komisje przedmiotowe i zespoły zadaniowe: 

 a. komisja nauczycieli przedmiotów humanistycznych (religii, języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, 

historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, biblioteki), 

b. komisja nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, 

przedsiębiorczości, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego), 

c. komisja nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

d. zespół wychowawczy, 

e. zespół wychowawców internatu, 
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f. zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

g. zespoły problemowe 

h.  zespoły zadaniowe 

2.  Zespoły skupiają nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów. 

3.  Pracą komisji lub zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

4.  Komisje i zespoły problemowe i zadaniowe pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami pracy na dany rok szkolny. 

5. Zespoły problemowe i zadaniowe zostają powołane przez dyrektora w razie zaistnienia takiej potrzeby.  

 

§ 61 

 

Cele i zadania komisji przedmiotowej obejmują: 

1. Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści 

nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników. 

2. Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć uczniów. 

3. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.  

4. Współdziałania w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także uzupełnianiu ich 

wyposażenia. 

5. Wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania oraz 

badania osiągnięć uczniów. 

6. Opracowanie oddziałowych zestawów programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego,  

z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i zawodowego. 

7. Wspólne opracowanie metod pracy z uczniami mającymi trudności w nauce. 

 

§ 62 

 

Zespół wychowawczy tworzą wychowawcy wszystkich klas oraz wychowawcy internatu: 

1. Przewodniczącym zespołu jest wicedyrektor ds. pedagogicznych, a jego stałym członkiem i koordynatorem jest pedagog 

szkolny. 

2. Zadaniem zespołu jest sprawowanie nadzoru na procesem wychowawczym w Szkole. Jest on także ciałem doradczym  

i opiniotwórczych dyrektora w zakresie spraw wychowawczych. 

3. Szczegółowe zadania zespołu to: 

a.  analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z oczekiwaniami i potrzebami 

zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz powinny uwzględniać założenia programu wychowawczego Szkoły,  

b.  ocenianie efektów pracy wychowawczej, 

c.  ustalanie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów.  

4. Zespół spotyka się dwa razy w roku szkolnym lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych z inicjatywy 

pedagoga lub dyrekcji.  

 

PRACOWNICY ADMINISTARCJI I OBSŁUGI 

 

§ 63 

 

1.  W Szkole zatrudnieni są pracujący w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy pracownicy administracji i obsługi. 

2.  Zatrudnienia pracowników administracji i obsługi dokonuje dyrektor w oparciu o przepisy Ustawy Kodeks Pracy. 

3.  Porządek pracy pracowników administracji i obsługi określa zaopiniowany przez zakładowe związki zawodowe i zatwierdzony 

przez dyrektora regulamin pracy. 

4. Zakres czynności i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk pracy określony zostaje w przydziale czynności, jaki 

obowiązuje na danym stanowisku pracy. 

5.  Za organizację pracy pracowników administracji i obsługi, zależnie od swoich kompetencji, odpowiada kierownik 

gospodarczy, kierownik internatu lub główny księgowy.   

 

  

ROZDZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY 

 

 

§ 64 

 

1. Naukę w Szkole mogą rozpocząć uczniowie po ukończeniu gimnazjum, z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2. O przyjęcie do szkół dla młodzieży mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum w czasie nie dłuższym niż rok 

przed planowaną datą rozpoczęcia nauki. 
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3. Uczniowie, którzy zostali wcześniej skreśleni z listy uczniów szkoły, nie mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do tej szkoły.  

4. Rekrutacja uczniów do Szkoły odbywa się w oparciu o właściwe przepisy prawa oświatowego i na podstawie zarządzenia 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Warunki naboru określa regulamin rekrutacji. Regulamin rekrutacji na dany rok szkolny 

ogłaszany jest na stronie internetowej szkoły. 

5. Nabór przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora Szkoły. 

 

 

ZASADY PRZECHODZENIA UCZNIÓW Z JEDNEGO TYPU SZKÓŁ DO INNEJ 

 

§ 65 

 

1.  Przechodzenie uczniów z jednego typu szkoły do innej może się odbywać jedynie w oparciu o właściwe przepisy prawa 

oświatowego. 

2. Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły w wyniku przeniesienia z innej szkoły leśnej lub ze szkoły o innym profilu podejmuje 

dyrektor. 

3. Uczeń, który rozpoczyna naukę w Szkole w wyniku przeniesienia z innej szkoły zobowiązany jest do uzupełnienia różnic 

programowych, najpóźniej do dnia zakończenia roku szkolnego, przy czym: 

 a. zobowiązany jest do uzupełnienia wiadomości z wszystkich nauczanych przedmiotów, w zakresie i terminie uzgodnionym 

z nauczycielem prowadzącym lub w przypadku kiedy nie ma możliwości odbycia zajęć w określonym programem 

nauczania wymiarze, na zasadach egzaminu klasyfikacyjnego, zgodnie z § 99, 

 b. może ubiegać się o uznanie ocen uzyskanych w poprzedniej szkole o ile zajęcia te realizowane były w oparciu o takie same 

lub zbieżne treści programowe, za zgodą dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, 

na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora poprzedniej szkoły, potwierdzającego realizację programu  

z określonego przedmiotu, z podaniem numeru programu, czasu trwania nauki i liczby godzin.  

4. Nauczyciele zobowiązani są do udzielenia uczniowi przyjętemu do Szkoły w wyniku przeniesienia z innej szkoły niezbędnej  

w opanowaniu treści programowych pomocy.  

5.  Uczeń, o którym mowa w pkt. 3, który nie uzupełnił różnic programowych w wymaganym terminie otrzymuje z danego 

przedmiotu niedostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną i ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego, zgodnie z § 101. 

6. W przypadku gdy uczeń, o którym mowa w pkt. 3 nie miał możliwości odbycia zajęć w określonym programem nauczania 

wymiarze i nie uzyskał pozytywnego wyniku na egzaminie klasyfikacyjnym, a następnie poprawkowym, zostaje skreślony  

z listy uczniów Szkoły. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

§ 66 

 

Uczeń ma prawo do: 

1.  Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i warunkami obiektywnymi 

pracy Szkoły. 

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowanie jego godności. 

3.  Życzliwego, podmiotowego traktowania. 

4.  Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły a także światopoglądowych i religijnych, 

jeśli nie narusza tym dobra innych osób. 

5. Poznania programu nauczania i wymagań edukacyjnych na dany rok szkolny. 

6. Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych zasad form kontroli postępów w nauce. 

7.      Jawnej, przeprowadzonej zgodnie z regulaminem i ustaleniami wewnętrznymi, oceny zachowania się w Szkole i poza nią. 

8.      Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

9.    Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez   

Szkołę. 

10.    Udziału w konkursach, zawodach, turniejach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. 

11.    Otrzymania pomocy w uzyskaniu stypendium bądź doraźnej pomocy materialnej. 

12.    Zgłaszania zaistniałych konfliktów i sporów wewnątrzszkolnych do samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub dyrektora. 

13. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych 

zgodnie z obowiązującymi regulaminami. 

14. Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność w samorządzie uczniowskim oraz zrzeszania się w organizacjach działających 

w Szkole. 

15.  Zgłaszania władzom Szkoły nauczycielom, przedstawicielom samorządu uczniowskiego uwag i wniosków dotyczących 

wszystkich spraw uczniów oraz informacji o sposobie ich rozpatrzenia. 

16. Zdawania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

17. Indywidualnego toku nauczania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

18. Korzystania z poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i zawodowego. 

19. Do zwolnień z zajęć szkolnych i praktycznych zgodnie z zasadami zwolnień i usprawiedliwień zawartymi w § 67 pkt. 5. 
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20. Odwołania się poprzez rodziców lub samorząd uczniowski do dyrektora o ponowne rozpatrzenie kary dyscyplinarnej. 

21. Podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jeśli zostały 

wystawione z naruszeniem obowiązujących w tym względzie przepisów, zgodnie z procedurą opisaną w wewnątrzszkolnych 

zasadach oceniania i klasyfikowania.  

 

§ 67 

 

1.  Uczniowie mają prawo do składania zgłaszania swoich wniosków i zastrzeżeń oraz w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia 

do składania skarg.  

2. Swoje wnioski i zastrzeżenia uczniowie zgłaszają do wychowawcy klasy, dyrektora lub za pośrednictwem dyrektora do organu 

prowadzącego.  

3. Skarga powinna zostać złożona na piśmie. 

4. Przy składaniu wniosków i zastrzeżeń uczniów wymagających rozstrzygnięcia lub wyjaśnienia obowiązuje następująca 

procedura: 

 a.  powstały problem przedstawiany jest przez uczniów wychowawcy klasy,  

 b.  wychowawca klasy, w razie potrzeby, przy pomocy pedagoga szkolnego i zespołu wychowawczego, zajmuje się 

wyjaśnieniem i rozwiązaniem problemu, 

 c.  w przypadku braku oczekiwanych rozstrzygnięć uczniowie mogą skierować pisemny wniosek z prośbą o rozstrzygnięcie 

sprawy do dyrektora, przy czym w sprawach klasowych wniosek może zostać złożony, jeśli został podpisany przez co 

najmniej 80 % uczniów danej klasy i zawiera uzasadnienie, a w przypadku wniosku o zmianę nauczyciela  

lub wychowawcy klasy, wniosek ten powinien zawierać precyzyjne zarzuty pod adresem nauczyciela lub wychowawcy,  

 d. dyrektor rozpatruje skargę w terminie 14 dni i o sposobie załatwienia sprawy powiadamia uczniów w formie pisemnej, 

przy czym ostateczną decyzję w sprawie wniosku dyrektor podejmuje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  

a o sposobie rozstrzygnięcia sprawy powiadamia zainteresowanych na piśmie, 

 e.  w szczególnie uzasadnionych przypadkach łamania praw ucznia i braku rozstrzygnięć ze strony dyrektora uczniowie mogą 

skierować wniosek z prośbą o rozstrzygnięcie sprawy do organu prowadzącego. 

5.   Uczniowie mają prawo do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych, przy czym usprawiedliwienia dokonuje 

wychowawca według zasad: 

       a.    usprawiedliwiona nieobecność ucznia w szkole może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową, 

               w przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwiane są na podstawie 

oświadczenia pisemnego, telefonicznego lub mailowego rodziców (prawnych opiekunów) informującego o przyczynie 

nieobecności, a w przypadku uczniów pełnoletnich na podstawie ich pisemnych oświadczeń,  

b. w przypadku uczniów pełnoletnich, rodzice (prawni opiekunowie) mogą nie wyrazić zgody na podpisywanie 

usprawiedliwień przez uczniów; deklarację taką formułują na piśmie, a wychowawca przechowuje ją w  dokumentacji 

wychowawcy, 

c. każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców (prawnych opiekunów) lub uczniów powód 

jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności, 

d. wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna 

przyczyna niż w lit. a. 

e. uczeń zobowiązany jest przedłożyć usprawiedliwienie swojej nieobecności w terminie do jednego tygodnia od powstałej 

nieobecności – usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane, 

f. na dłuższą nieobecność ucznia, spowodowaną wyjątkową sytuacją, zezwala wyłącznie dyrektor, po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy, na podstawie pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia pełnoletniego, 

g. zwolnienia ucznia z zajęć w czasie ich trwania, z przyczyn losowych, udziela wychowawca klasy, 

h. w przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę wicedyrektora, 

i. wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie 

umotywowanego pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów), a w wyjątkowych sytuacjach na telefoniczną 

prośbę rodzica (prawnego opiekuna), przy czym, uczeń zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego usprawiedliwienia od 

rodziców (prawnych opiekunów) w pierwszym dniu po powrocie do Szkoły,  

j. w ciągu roku szkolnego wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia w teczce wychowawcy klasy, 

k.  w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 25 godzin zajęć dydaktycznych dyrektor udziela uczniowi 

naganę, o czym zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,  

l.   w przypadku opuszczenia przez ucznia ponad 50 % zajęć edukacyjnych danego przedmiotu roku szkolnym, licząc łącznie 

godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione, uczeń nie jest klasyfikowany,  

m. niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przy 

czym przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia w okresie jednego 

miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

n. obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne – do 10 dnia kolejnego miesiąca – rozliczenie frekwencji swoich 

wychowanków, formułowanie wniosków i ich przedstawianie na zebraniach zespołu wychowawczego. 

 

§ 68 

 

Uczeń ma obowiązek: 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2009&qplikid=217#P217A2
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1.   Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i zajęciach praktycznej nauki zawodu oraz pracować nad 

wzbogaceniem swojej wiedzy i umiejętności być przygotowanym do zajęć: posiadać wymagane podręczniki, zeszyty, zeszyty 

ćwiczeń, przybory i środki dydaktyczne oraz strój sportowy. 

2. Posiadać na zajęciach lekcyjnych, w czasie uroczystości szkolnych, egzaminów i w czasie reprezentowania Szkoły na zewnątrz 

strój szkolny składający się z:  

 a.  munduru: marynarki, spodni lub spódnicy (dla kobiet), koszuli (zielonej lub białej), krawatu, obuwia wyjściowego ze skóry 

licowej (czarnego lub brązowego). 

3. Posiadać strój roboczy podczas zajęć praktycznych. 

4.      Przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o schludny wygląd stosowny do stroju szkolnego (chłopcy –włosy krótko 

ostrzyżone).  

5.      Na czas trwania zajęć pozostawiać odzienie wierzchnie (kurtkę, polar) w szatni. 

6.  Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły, a szczególnie: 

a. okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

b. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 

c. szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

d. poszanowania wolności, godności osobistej drugiego człowieka, 

e. zachowania tajemnicy w sprawach osobistych, powierzonej w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu  

i zdrowiu innej osoby, 

f. naprawienia wyrządzonej szkody, 

g. dbania o piękno mowy ojczystej. 

7. Dbać o honor Szkoły i godnie ją reprezentować. 

8.   Brać czynny udział w miarę swoich możliwości i zainteresowań w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych. 

9.     Dbać o własne życie, zdrowie i rozwój. 

6. Przestrzegać zakazu używania środków odurzających, alkoholu oraz palenia papierosów na terenie Szkoły jak i poza nią. 

7. Przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły, a zwłaszcza  

w czasie zajęć lekcyjnych oraz wszelkich egzaminów i sprawdzianów. Zakaz ten dotyczy także rejestrowania obrazów  

i dźwięków i upubliczniania ich bez wiedzy i zgody zainteresowanych.  

8. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, a w szczególności: 

a. dbać o czystość w pracowniach, na korytarzach i na zewnątrz budynków szkolnych, 

b. pełnić dyżury w klasie w czasie lekcji. 

9. Dbać o rzeczy osobiste i mienie szkolne. 

10. Ponosić odpowiedzialność materialną za umyślnie spowodowane szkody, a w przypadku trudności z ustaleniem winnego  

do współodpowiedzialności. 

11. Usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach lekcyjnych w ciągu jednego tygodnia od ostatniego dnia nieobecności. 

12.  Zapoznawać się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

17. Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu 

klasowego i szkolnego, wynikającym ze statutu Szkoły, regulaminu samorządu uczniowskiego i innych przepisów prawa 

oświatowego. 

18. Przestrzegać ustaleń zawartych w statucie Szkoły. 

 

NAGRODY 

 

§ 69 

 

1. Uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody za: 

a. bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w Szkole i poza nią, 

b. wyróżniającą pracę społecznie użyteczną, 

c. znaczące osiągnięcia w konkursach, zawodach, turniejach i olimpiadach. 

2. Nagrody mogą być przyznane na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu, wychowawcy internatu, organizatorów 

konkursów i zawodów, samorządu klasowego i szkolnego, pedagoga szkolnego i dyrektora. 

3. Nagrodami mogą być: 

a. pochwała wychowawcy klasy, 

b. pochwała dyrektora, 

c. nagroda książkowa lub rzeczowa, 

d. list gratulacyjny, 

e. list pochwalny dla rodziców (prawnych opiekunów), 

f. wpisanie do Kroniki Szkoły, 

g. dofinansowanie wycieczki szkolnej. 

4. Nagrody zbiorowe może przyznać klasie: 

a. samorząd uczniowski, 

c. dyrektor, 

d. rada rodziców. 
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5. Nagrody dla wychowanków internatu określa regulamin internatu. 

 

 

 

KARY 

 

§ 70 

 

1. Za nieprzestrzeganie statutu Szkoły, w zależności od rodzaju i wielkości przewinienia uczniowie mogą zostać ukarani: 

a. upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy, 

b. upomnieniem lub naganą dyrektora, 

c. zawieszeniem w prawach do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowania Szkoły na zewnątrz, korzystania  

z pomocy materialnej, 

d. pracą na rzecz Szkoły, 

e. podpisaniem kontraktu poprawy zachowania, 

f. przeniesieniem do innej klasy, 

g. przeniesieniem do innej szkoły, 

h. skreśleniem z listy uczniów. 

2.  Decyzję o udzieleniu kary wymienionej w pkt. 1 lit. f – h podejmuje dyrektor z inicjatywy własnej lub na wniosek 

wychowawcy klasy, zespołu wychowawczego lub rady pedagogicznej. 

3.   Decyzję o udzieleniu kary wymienionej w pkt. 1 lit. b –d oddziałowi (klasie) podejmuje dyrektor z inicjatywy własnej  

lub na wniosek wychowawcy klasy, zespołu wychowawczego lub rady pedagogicznej. 

4. Kary dla wychowanków internatu określa regulamin internatu. 

5. Każda kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu uczniów.  

6. Od każdej kary uczniowie mogą wnieść odwołanie. 

§ 71 

 

1. Ustala się dla uczniów kary porządkowe za przekroczenie liczby godzin bez usprawiedliwienia w roku szkolnym: 

 a.  10 - upomnienie wychowawcy klasy, 

 b. 20 - nagana wychowawcy klasy, 

 c.    25  - nagana dyrektora. 

 Informacja o udzieleniu uczniowi kary określonej w pkt.1 lit. a-c jest przekazywana rodzicom (prawnym opiekunom)  

na piśmie.  

2. Liczba godzin nieusprawiedliwionych ma wpływ na ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną zachowania. 

   

 

§ 72 

 

1.  Za nie noszenie stroju szkolnego uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy. 

2. Za palenie papierosów na terenie Szkoły uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy. 

3. Za niewłaściwe zachowanie na terenie Szkoły, w tym za niszczenie mienia szkolnego, uczeń otrzymuje upomnienie lub naganę 

wychowawcy klasy lub dyrektora. 

4. Za fałszowanie zwolnień lekarskich, wpisów do dziennika i dokumentacji szkolnej uczeń otrzymuje naganę dyrektora.  

5.  Za niegodne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz uczeń otrzymuje naganę dyrektora lub zostaje skreślony z listy uczniów. 

6. Za naruszenie godności osobistej drugiej osoby uczeń otrzymuje naganę dyrektora, a w przypadkach szczególnie rażących 

może zostać skreślony z listy uczniów. 

7. Za kradzież uczeń otrzymuje naganę dyrektora lub zostaje skreślony z listy uczniów.  

8. Za posiadanie środków odurzających lub alkoholu i za bycie pod ich wpływem uczeń otrzymuje naganę, a za ich 

rozprowadzanie zostaje skreślony z listy uczniów.  

9.    Za aroganckie zachowanie w stosunku do pracownika Szkoły uczeń otrzymuje naganę dyrektora Szkoły lub zostaje skreślony  

z listy uczniów. 

 

§ 73 

 

Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów, bez stopniowania kar jeśli: 

a. rozprowadza środki odurzające na terenie Szkoły lub poza nią – narkotyki lub alkohol 

b.   naruszył godność osobistą drugiej osoby, naruszył nietykalność osobistą drugiej osoby 

c.    inicjuje lub współuczestniczy w fałszywych alarmach narażających zdrowie i życie pozostałych uczniów i pracowników 

Szkoły oraz dezorganizujących pracę Szkoły. 

 

§ 74 

 

Tok postępowania w przypadku ucznia kwalifikującego się do skreślenia z listy uczniów Szkoły: 
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1. Decyzję o wszczęciu procedury skreślenia ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor z inicjatywy własnej lub na wniosek 

zespołu wychowawczego poparty analizą postępowania ucznia, informacjami o zastosowanych środkach zaradczych, 

wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych  

i ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. O wszczęciu procedury skreślenia ucznia z listy uczniów zapoznawani są uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy 

mają prawo do składania wyjaśnień, wniosków i oświadczeń. 

3. Celem uzyskania opinii dyrektor informuje o sprawie samorząd uczniowski, który opinię swoją może przedstawić w ciągu 5 dni, 

przy czym brak opinii samorządu nie wstrzymuje wszczętej procedury. 

4. Po zapoznaniu się z wszystkimi materiałami dyrektor występuje z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów do rady 

pedagogicznej lub podejmuje decyzję o warunkowym odroczeniu wszczętej procedury. 

5. Na posiedzeniu rady pedagogicznej dyrektor przedstawia wszystkie materiały, występuje wychowawca klasy, na swój wniosek 

zainteresowany uczeń i w dyskusji pozostali nauczyciele. 

6. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły w głosowaniu 

tajnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. 

7. Uczniowi i jego rodzicom, opiekunom prawnym przysługuje prawo odwołania od decyzji rady pedagogicznej, złożone na piśmie 

za pośrednictwem dyrektora do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu. 

8. Przez czas trwania procedury odwoławczej uczeń uczęszcza do Szkoły chyba, że decyzji nadano tryb natychmiastowej 

wykonalności. 

 

§ 75 

 

1.  Decyzję o zastosowanej karze dyrektor przekazuje uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

2.  Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego popełnienia winno zawierać 

informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania. 

3.  Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 

4.  Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

5.  Odwołanie rozpatruje dyrektor, po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego lub rady pedagogicznej, a w przypadku 

skreślenia ucznia z listy uczniów Minister Środowiska, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez dany organ odwołania, przy 

czym podjęta decyzja jest ostateczna.  

6.  Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku. 

7.  O zawieszeniu  wykonania  kary  decyduje dyrektor na  wniosek  wychowawcy, pedagoga  lub samorządu uczniowskiego,  

po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego lub rady pedagogicznej. 

8.  Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku nienagannego zachowania.  

 

§ 76 

 

W Szkole obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

§ 77 

 

1. Ocenianiu podlegają:  

a. osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

b. zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej  

i realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy 

stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych  

w statucie Szkoły.  

 

§ 78 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie. 

2. Udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i wdrażaniu do efektywnej samooceny. 

3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 
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4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu  

oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

6. Stworzenie uczniowi szansy uzupełnienia braków. 

 

§ 79 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów). 

2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania. 

3. Ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zachowania. 

4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających. 

5. Ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 87 pkt. 1 oraz § 90 pkt. 1. 

7.  Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

 

 

§ 80 

 

Podstawowe zasady oceniania: 

1. Wystawiona uczniowi ocena jest przede wszystkim informacją dla ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów)  

o osiągnięciach, a także o brakach i trudnościach napotykanych przez ucznia w procesie uczenia się. 

2. Na ocenę z przedmiotu nie powinny mieć wpływu postawy i cechy osobowościowe ocenianych, takie jak: wygląd, zachowanie,  

światopogląd , a także ich statut społeczny. 

3. Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej. 

4. Nauczyciel jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania zasady jawności w wystawianiu ocen. 

5. Nie może być wystawiona więcej niż jedna ocena za sprawdzian, pracę pisemną z tej samej partii materiału. 

6. Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanej oceny niedostatecznej.  

7.  Uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie.  

8. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy 

podlegające ocenie. 

9. Zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

 

 

§ 81 

 

Przedmiotem oceny jest: 

1.  Zakres opanowanych wiadomości. 

2. Rozumienie nauczanego materiału. 

3. Umiejętność w stosowaniu wiedzy. 

4. Kultura przekazywania wiadomości. 

 

§ 82 

 Ocenianie dzieli się na: 

1. Bieżące: 

 a. dokonywane systematycznie, 

 b. z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu, 

 c. z uzasadnieniem oceny, sformułowanym w sposób życzliwy dla ucznia, uwzględniającym trud włożony w naukę, przy 

zastosowaniu zasady pierwszeństwa zalet, 

 d. z informacją w jaki sposób uczeń może poprawić swoje osiągnięcia. 

2. Klasyfikacyjne śródroczne 

3. Klasyfikacyjne roczne. 

 

 

§ 83 
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1. Rada pedagogiczna może w drodze uchwały zmienić ze względów organizacyjnych termin zakończenia pierwszego  

i rozpoczęcia drugiego półrocza.  

2. Klasyfikację śródroczną i roczną kończy się 5 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 

§ 84 

 

1. Nauczyciele mają obowiązek formułowania wymagań edukacyjnych zgodnych z aktualną podstawą programową przedmiotu, 

przyjętym do realizacji programem nauczania oraz obowiązującymi w Szkole ogólnymi kryteriami ocen. 

2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów 

nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć. 

4. Szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel w ramach przedmiotowego systemu 

oceniania i zapoznaje z nimi uczniów. 

§ 85 

 

Przedmiotowy system oceniania obejmuje: 

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. 

2. Zgodne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania zestawy narzędzi oceniania. 

3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć dydaktycznych. 

4. Sposób uzyskiwania ocen – ocenianie bieżące. 

5. Warunki poprawiania ocen cząstkowych. 

6. Zasady wglądu uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) do kontrolnych prac pisemnych. 

 

 

§ 86 

 

1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: 

 a.  obiektywizm, 

 b.  indywidualizacja, 

 c.  konsekwencja, 

 d.  systematyczność, 

 e.  jawność. 

2. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się. Powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie. 

3.  Przyjmuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 a.  ustne: 

         - bieżące odpowiedzi obejmujące treści programowe z trzech ostatnich jednostek tematycznych, 

  - aktywność na lekcjach – udział w dyskusji, argumentowanie i wnioskowanie, zaangażowanie w pracę grupy, sposób 

prezentacji efektów końcowych pracy indywidualnej i w grupie, 

  - inne: sprawozdanie, opowiadanie, opis, streszczenia, drama, inscenizacja, wygłaszanie tekstów z pamięci, itp. 

  b. pisemne: 

  - praca klasowa – z reguły przeprowadzana w ciągu dwóch jednostek lekcyjnych, w czasie której uczeń prezentuje swoją 

wiedzę w formie wypracowania, obejmująca materiał programowy z jednego działu, 

  -  sprawdzian – obejmujący materiał z jednego lub części bloku tematycznego,  

-  kartkówka – obejmująca materiał programowy z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu 

ostatnich lekcjach, trwająca nie dłużej niż 15 minut, 

  - dyktando – obejmujące znajomość zasad pisowni i ich praktyczne zastosowanie, 

  -  prace domowe: wypracowanie, referat, notatka, ćwiczenie, zadanie, własna twórczość, itp. 

 c. zadania praktyczne 

4.  Nauczyciele mają obowiązek poinformowania uczniów o sprawdzianie z większej partii materiału, w tym także o pracy 

klasowej z języka polskiego, przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym 

dokonując odpowiedniego wpisu w dniu planowanego sprawdzianu lub pracy klasowej.  

5. Prace klasowe powinny być zaplanowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały rok szkolny. 

6. W jednym tygodniu mogą się odbyć tylko dwa sprawdziany lub prace klasowe z większej partii materiału, tj. danej partii 

materiału lub działu tematycznego. 

7. Sprawdzian z ostatnich trzech tematów – nazywany kartkówką – nie musi być zapowiedziany. 

8. Nie dopuszcza się przeprowadzenia sprawdzianów całorocznych. 

9. Wszyscy uczniowie mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu pisemnego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

10. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie pisemnym lub w innej formie sprawdzania wiadomości, bez względu na 

przyczynę nieobecności ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w trybie i czasie określonym przez 

nauczyciela.  
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11. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w trybie uzgodnionym z nauczycielem.  

12. Sprawdzanie i ocenianie prac pisemnych dotyczących większej partii materiału nie powinno trwać dłużej niż 14 dni. Jeśli 

termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych. 

13. Wyniki oceniania powinny być na bieżąco wpisane do dziennika lekcyjnego klasy.  

14. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny zgodnie z § 99. 

15. Uczeń oraz jego rodzice mają prawo wglądu do dziennika lekcyjnego. 

16. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii 

informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. Na wniosek ucznia pełnoletniego (rodziców/ prawnych opiekunów) dyrektor zwalnia 

ucznia  

z zajęć religii. 

17. Jeśli w wyniku zwolnienia nie jest możliwe sklasyfikowanie ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania w przypadku religii 

oceny klasyfikacyjnej nie wystawia się, a w pozostałych przypadkach zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" 

albo „zwolniona”. Uczeń zwolniony musi być obecny na zajęciach, chyba że są one umieszczone w planie zajęć jako pierwsze 

lub ostatnie w danym dniu, z tym że zwolnienie takie odbywa się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów) 

niepełnoletniego lub wniosek ucznia pełnoletniego skierowany do dyrektora. W takim przypadku Szkoła nie ponosi za ucznia 

odpowiedzialności.  

18. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w pkt. 17 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny 

kwalifikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji  

z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

19. Dyrektor, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka 

obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.  

20.   Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

21.    Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia: 

        a. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w 

planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

        b. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach 

w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii 

oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w 

lit.a; 

        c. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-2, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

szkole - na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o 

których mowa w lit.a. 

 

 

§ 87 

 

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następującej skali: 

 a. celujący   – 6  – cel,                  

 b. bardzo dobry  – 5  – bdb,         

 c. dobry   – 4  – db,                     

 d. dostateczny  – 3  – dst,            

 e. dopuszczający  – 2  – dop,       

 f. niedostateczny  – 1  – ndst.      

2. Dopuszcza się stosowanie znaków (+) i (–) w bieżącym ocenianiu.   

3. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, a roczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych. 

4. Ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

5. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne w dzienniku i w pozostałych 

dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu. 

§ 88 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen: 
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1.       Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 a.  posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych w klasie, i twórczo 

rozwija własne zainteresowania, 

 b.  nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, ale również umie samodzielnie 

zdobywać wiedzę, 

 c.  wyraża samodzielną ocenę zagadnień i problemów i przedstawia swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji, 

 d.  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych zgodnie  

z programem nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 

program nauczania, 

 e.  potrafi poprawnie rozumować kategoriami przyczynowo-skutkowymi, umie powiązać wiedzę zdobytą na wielu 

przedmiotach, całościowo ujmuje problemy, 

 f.  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia, 

 g.  uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 a.  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych  

w danej klasie, 

 b.  sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji oraz potrafi korzystając ze 

wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiadomości, 

 c.  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte  

w programie zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

 d.  bierze udział w konkursach i olimpiadach, dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i  integracją 

zdobytej wiedzy, 

 e.  wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji, 

 f.  pracuje systematycznie,    

 g.  samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

       a.  opanował wiadomości i umiejętności określone programem zajęć edukacyjnych w danej klasie, 

 b.  umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela,  

 c.  rozwiązuje samodzielnie niektóre dodatkowe zadania teoretyczne lub praktyczne o stosunkowo niewielkiej skali trudności, 

 d.  poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, umie samodzielnie wnioskować, 

 e.  jest aktywny w czasie lekcji, 

 f.  potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w procesie dalszego kształcenia i życiu codziennym. 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 a.  opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające na rozumienie najważniejszych zagadnień, 

 b.  potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

 c.  wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

 d.  w  czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym i wykazuje gotowość do rozwijania swych 

umiejętności 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 a.  nie opanował w sposób dostateczny materiału przewidzianego programem i jego wiedza posiada znaczne braki, które 

jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu, 

 b.  pod kierunkiem nauczyciela, potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowej wiedzy  

i umiejętności, 

 c.  wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, o niewielkim stopniu trudności, 

 d.  wykazuje chęć do dalszej nauki, co przy pomocy nauczyciela, umożliwi mu dalsze kształcenie i rokuje osiągnięcie 

wymaganego minimum wiedzy i umiejętności przewidzianych programem. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 a.  nie opanował wiadomości programowych w dostatecznym zakresie, umożliwiającym mu przejście do wyższego poziomu 

kształcenia, braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela, 

 b.  nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności, 

 c.  nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA 

 

§ 89 

 

1. Ocenianie zachowania uczniów ma na celu kształcenie osobowości ucznia zgodnie z przyjętymi i akceptowanymi założeniami 

społecznymi. 
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2. Ocenianie zachowania uczniów polega na systematycznym, bieżącym kontrolowaniu oraz dokumentowaniu przejawów 

postępowania ucznia.  

3. Celem systemu jest takie oddziaływanie na ucznia, aby miał świadomość popełnionych błędów i dążył do ich eliminowania 

poprzez ustawiczną pracę nad sobą, potrafił krytycznie oceniać postępowanie własne oraz innych. 

 

 

 

§ 90 

 

1. Oceny zachowania, śródroczne i roczne, ustala się w następującej skali: 

 a. wzorowe 

 b. bardzo dobre 

 c. dobre 

 d. poprawne 

 e. nieodpowiednie 

 f. naganne 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

 

§ 91 

 

1. Zachowanie ocenia się w oparciu o następujące kryteria: 

a. uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 200 punktów, 

b. za zachowanie negatywne odejmuje się odpowiednią określoną w tabeli liczbę punktów, 

c.  za zachowanie pozytywne dodaje się określoną w tabeli liczbę punktów, 

d punkty za zachowanie negatywne i zachowanie pozytywne redukują się wzajemnie, 

e. jeśli uczeń osiągnie pułap punktów odpowiadający ocenie nieodpowiedniej, zobowiązany jest do podpisania kontraktu  

dotyczącego poprawy zachowania stanowiącego załącznik do statutu, 

f. w przypadku szczególnych przewinień obowiązują kary zapisane w § 70 – § 73, 

g. zasady ustalania ocen zachowania na podstawie ilości uzyskanych punktów: 

- ocena naganna:   0,0 - 35,0 %   (0 - 70 pkt.),                

- ocena nieodpowiednia:  35,5 - 65,0 %,  (71 - 130 pkt.) 

- ocena poprawna:  65,5 - 90,0 %,   (131 - 180 pkt.), 

- ocena dobra:  90,5 - 115,0 %,   (181 - 230 pkt.), 

- ocena bardzo dobra:  115,5 - 130,0 %,  (231 - 260 pkt.), 

- ocena wzorowa:  powyżej 130,0 %, (powyżej 261 pkt.). 

 

 

§ 92 

 

1.  Kartę oceny zachowania uzupełniać może każdy nauczyciel lub wychowawca klasy na wniosek innych nauczycieli do 10 

każdego miesiąca. 

2.  Za wpisy uczestnictwa w zajęciach kół zainteresowań, organizacji, klubów, przedsięwzięciach pozalekcyjnych odpowiedzialny 

jest nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania ucznia o zamiarze dokonania wpisu do karty oceny zachowania ucznia 

określonej ilości punktów za dane zachowanie. 

4.   Na ocenę z zachowania wpływa: zachowanie pozytywne, zachowanie negatywne, ocena samorządu klasowego, samoocena 

ucznia. 

5.   Ocena z zachowania ucznia powinna być obniżona ze względu na otrzymane przez ucznia kary porządkowe: 

 a. upomnienie wychowawcy – obniża ocenę o 1 stopień 

 b. nagana wychowawcy – obniża ocenę o 1 stopień 

 c. nagana dyrektora - obniża ocenę o 1 stopień 

 

§ 93 

 

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy zasięgając opinii samorządu klasowego i jest ona ostateczna z zastrzeżeniem  

§ 100 pkt. 1. 

2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu Szkoły przez 

ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

  

 

 

INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH 
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§ 94 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego powinni poinformować uczniów, a uczniowie powinni potwierdzić swoim 

podpisem w sposób przyjęty przez nauczyciela fakt uzyskania informacji o: 

 a.  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

 b. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

 c. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

 d. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

 e. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,   

f. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu rodziców w roku szkolnym powinni zapoznać rodziców (prawnych opiekunów)  

z wymaganiami edukacyjnymi, jakie obowiązują w Szkole oraz ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi z każdego  

z przedmiotów i wskazać miejsca ich udostępnienia. Otrzymanie tych informacji rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają 

podpisem na liście obecności danej klasy. 

 

§ 95 

 

1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest opracowanie przedmiotowego systemu oceniania. 

2. Na pierwszych zajęciach w każdym roku szkolnym nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym na zajęciach 

przedmiotowym systemem oceniania, a fakt ten uczniowie potwierdzają swoim oświadczeniem. 

3. Każdy nauczyciel ma obowiązek włączenia własnego przedmiotowego systemu oceniania do Księgi Jakości Szkoły  

i dokonywania w niej aktualizacji zgodnie z dokonywanymi zmianami. 

 

INFORMOWANIE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O UZYSKIWANYCH PRZEZ UCZNIÓW WYNIKACH  

 

§ 96 

 

W Szkole obowiązują następujące sposoby i zasady informowania o postępach i osiągnięciach uczniów: 

1. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia, ocena musi być uzasadniona. 

2. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i dla rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, a uczeń i jego 

rodzice (prawni opiekunowie) mogą je otrzymać do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

4. O przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów na 30 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, zapisując w dzienniku proponowaną ocenę, a wychowawcy klas o 

przewidywanych ocenach z zachowania.  

5. Wychowawcy klas powiadamiają pisemnie rodziców uczniów (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich ocenach 

niedostatecznych lub ocenie nagannej z zachowania na 21dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w 

formie elektronicznej lub wysyłając zawiadomienie pocztą za potwierdzeniem odbioru.  

6. Na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów edukacyjnych są 

zobowiązani poinformować ucznia o ostatecznych ocenach śródrocznych i rocznych, a wychowawcy klas o ocenach  

z zachowania 

7. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu oceny do zeszytu przedmiotowego. 

 

§ 97 

 

1. Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych z przedmiotów edukacyjnych i zachowania wychowawcy klas 

przedstawiają na zebraniach rodziców organizowanych zgodnie z § 29. 

2. Otrzymanie informacji rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem na liście obecności danej klasy. 

3. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na takim zebraniu, o którym mowa w pkt. 1, o przewidywanych 

śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych z przedmiotów edukacyjnych oraz rocznej ocenie nagannej z zachowania, 

wychowawcy klas informują rodziców zgodnie z § 96 pkt. 5. 

 

ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA 

 

§ 98 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów i ustalaniu ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania oraz ocen z zachowania. 

2. Ocenianie w drugiej części roku szkolnego rozpoczyna się z dniem wystawienia ocen śródrocznych. 

3. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych. 
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4. O przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów na 30 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, zapisując w dzienniku proponowaną ocenę, a wychowawcy klas o 

przewidywanych ocenach z zachowania.  

5. Uczeń nie może otrzymać oceny klasyfikacyjnej niższej niż przewidywana za wyjątkiem sytuacji, kiedy w czasie po ustaleniu 

oceny przewidywanej: 

 a. wykazuje całkowicie lekceważący stosunek do przedmiotu, 

 b. nie usprawiedliwił nieobecności na przedmiocie, 

 c. nie uczestniczył w zaplanowanych sprawdzianach.  

6. Na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów edukacyjnych są 

zobowiązani poinformować ucznia o ostatecznych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych, a wychowawcy klas  

o ocenach klasyfikacyjnych zachowania. 

7.   Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 99 pkt. 16 i § 100.  

8. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,  

z zastrzeżeniem § 100. 

9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

10. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej  

z zastrzeżeniem § 93 oraz § 101 pkt. 9. 

11.   Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 10, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza 

klasę, z zastrzeżeniem § 101 pkt.1 i 9. 

12. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

13. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (końcowej) uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania odpowiednio otrzymuje promocję (kończy szkołę)  

z wyróżnieniem. 

14.   Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej, uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje 

z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

15. W ostatnim tygodniu nauki w klasie maturalnej i w przypadku zmiany szkoły uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze Szkołą. 

Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa. 

16.  Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji 

końcoworocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy 

programowo wyższej 

17. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się: 

a. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, 

b. osiągnięcia w zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

c. przewodniczenie samorządowi uczniowskiemu, 

d. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego, 

e. udział w konkursach i turniejach organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

f. uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Edukacji Narodowej. 

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

§ 99 

 

1.  Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 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 wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych 

opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody rady pedagogicznej 

uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. 

4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, indywidualny tok nauki zgodnie  

z § 37 oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora celem wyrównania różnic programowych.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu klasyfikacyjnego z technologii 

informacyjnej, użytkowania komputerów i wychowania fizycznego, gdzie ma on przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 
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7. Uczeń, który nie został klasyfikowany do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego nie jest promowany do klasy programowo 

wyższej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2 – 4 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  

w obecności, wskazanego przez dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

9. W roli obserwatorów na egzaminie mogą być obecni rodzice ucznia (prawni opiekunowie). 

10. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie został sklasyfikowany zobowiązany jest podać zagadnienia do egzaminu, 

uwzględniające całość materiału nauczania. Nauczyciel ten opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi Szkoły  

w terminie najpóźniej 3 dni przed terminem egzaminu zestawy egzaminacyjne. Zestawy te powinny być tak zredagowane,  

aby umożliwiły uczniowi wykazanie się wiedzą i umiejętnościami ze wszystkich poziomów wymagań. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

 a. imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej, 

 b. termin egzaminu, 

 c. zadania bądź ćwiczenia egzaminacyjne, 

 d. wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. 

12. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik  

do arkusza ocen ucznia.  

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może  

do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora. 

14. Uczniom nieklasyfikowanym z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z powodu usprawiedliwionej nieobecności Szkoła 

organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z tych zajęć edukacyjnych. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się 

"nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”. 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna  

z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 100 pkt. 1 i § 101 pkt. 1. 

 

 

ODWOŁANIE SIĘ OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ  

 

§ 100 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły jeśli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

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

klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor 

Szkoły powołuje komisję, która: 

 a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć, 

 b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.  

3.    Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 2 lit a, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  

o których mowa w pkt. 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a wyznacza dyrektor Szkoły w porozumieniu  

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

 a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

  - dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w inne stanowisko kierownicze w Szkole – jako przewodniczący, 

  - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

  - dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne, 

 b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

  - dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w inne stanowisko kierownicze w Szkole – jako przewodniczący, 

  - wychowawca klasy, 

  - wskazany przez dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

  - pedagog, 

  - wychowawca internatu, o ile uczeń zamieszkuje w internacie i jest to uzasadnione, 

  - przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

  - przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub 

w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela, 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
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6. Ustalona przez komisję roczna ocena z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny i jest oceną ostateczną z wyjątkiem niedostatecznej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych, która 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 101 pkt. 1. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen, który powinien zawierać: 

 a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

  - skład komisji, 

  - termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a,  

  - zadania lub pytania sprawdzające, 

  - wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

 b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

  - skład komisji, 

  - termin posiedzenia komisji, 

  - wynik głosowania, 

  - ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem. 

 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 6 lit. a, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. 

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

w pkt. 2 lit. a,  przystępuje do sprawdzianu w terminie późniejszym wyznaczonym przez dyrektora Szkoły. Uczeń, który z 

przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu – traci prawo do zmiany oceny, zachowując prawo do 

egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 101 pkt. 1.  

 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

§ 101 

 

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

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2 Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii 

informacyjnej, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą: 

 a. dyrektor lub nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

 b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

 c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę  

lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor powołuje wtedy 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. 

5. Pytania egzaminacyjne i zadania praktyczne przygotowuje nauczyciel egzaminujący. Powinny one zawierać treści nauczania 

zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla poziomu podstawowego. Nauczyciel egzaminujący ma 

obowiązek przedstawić co najmniej trzy zestawy pytań, nie mniej jednak niż liczba osób zdających dany poziom plus jeden,  

na co najmniej 3 dni przed terminem egzaminu, do zatwierdzenia przez dyrektora Szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

 a. skład komisji 

 b. termin egzaminu poprawkowego 

 c. pytania egzaminacyjne 

 d. wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 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, wyznaczonym przez dyrektora, nie później jednak niż do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę,  

z zastrzeżeniem pkt. 9 i 10.  

9.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkami że uczeń przystąpił do egzaminu poprawkowego  i, że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

10.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 

zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami 
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prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Stosuje się wówczas odpowiednio przepisy § 100 pkt. 2-9. W tym przypadku 

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

§ 102 

 

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania są dokumentem otwartym. Poddawany są ciągłej analizie i ewaluacji. Wszelkie zmiany 

wprowadza rada pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji, uwzględniając wyniki ewaluacji. 

2. Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych 

ustaleń rozstrzyga dyrektor Szkoły, w oparciu o kryteria obowiązujące w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw 

edukacji, na podstawie których wewnątrzszkolne zasady oceniania zostały opracowane. Decyzja dyrektora jest decyzją 

ostateczną. 

3.  Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określa rozporządzenie 

ministra właściwego do spraw edukacji w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 103 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych: zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Pieczęć urzędowa w pierwszym wierszu zawiera nazwę: Technikum Leśne, a pod nią adres Szkoły: ul. Kasztelańska 1, 56-300 

Milicz.  

3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę używa się także pieczęci okrągłej zawierającej 

nazwę szkoły do której uczęszczał uczeń.  

 

§ 104 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.  

 

 

§ 105 

 

1. Statut Szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców (prawnych opiekunów), nauczycieli i pozostałych pracowników 

Szkoły. 

2. W sprawach nieuregulowanych w statucie ma zastosowanie Ustawa o systemie oświaty, ustawa Prawo oświatowe oraz 

przepisy wykonawcze. 

 

§ 106 

 

1.  Zmiany w statucie mogą być wprowadzane w przypadku zmiany przepisów, w formie aneksu, na wniosek organów Szkoły  

lub organu prowadzącego.  

2.  Organa Szkoły opiniują wprowadzane zmiany. 

3. Tryb wprowadzania zmian do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania. 

4.  O zmianach w statucie dyrektor powiadamia organ prowadzący. 

5.  Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach. 

  

§ 107 

 

Przyjęto uchwałą rady pedagogicznej:  11 października 2012 r. 

Zmiany przyjęto uchwałą rady pedagogicznej w dniu 16 kwietnia 2019 r. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2007&qplikid=1165
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2007&qplikid=1165

