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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, zwany da-

lej Zespołem Szkół, jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Powiat Sochaczew-

ski. 

§2 

1. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w Teresinie przy Alei XX-lecia 12. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół jest Mazowiecki Kurator 

Oświaty w Warszawie. 

§3 

1. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły: 

1) technikum czteroletnie na podbudowie gimnazjum; 

2) liceum ogólnokształcące trzyletnie na podbudowie gimnazjum; 

3) szkoła policealna dla dorosłych na podbudowie liceum; 

4) szkoła branżowa I stopnia na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej. 

§4 

1. Działalność statutowa Zespołu Szkół jest finansowana przez organ prowadzący. 

2. Zespół Szkół może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z udziału w programach unijnych 

lub innych, z dotacji lub od fundacji. 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 

§5 

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół realizują cele i zadania określone w ustawie oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1) umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości 

po zdaniu egzaminu maturalnego lub świadectwa ukończenia odpowiedniego typu szkoły; 

2) umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania tytułu technika w kształ-

conym zawodzie - po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 

3) umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wy-

konywania wybranego zawodu; 

4) zapewniają niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycz-

nego oraz przygotowuje uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju poprzez:  

a) pobudzanie i wyzwalanie aktywności poznawczej w procesie zdobywania wiedzy i umiejętno-

ści; 

b) stwarzanie warunków dla rozwoju zainteresowań i uzdolnień; 



4 

 

c) zapoznawanie ze sposobami korzystania z różnych źródeł informacji;  

d) wdrażanie do pracy samokształceniowej.  

5) dbają o wszechstronny rozwój wychowanków, poprzez indywidualizację pracy dydaktyczno-

wychowawczej;  

6) zapewniają kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazują 

wiedzę o społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych kraju, świata, kulturze i 

środowisku naturalnym;  

7) rozwijają u wychowanków poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny, oraz poszanowania 

dla polskiego i ogólnoświatowego dziedzictwa kulturowego; 

8) organizują, na życzenie uczniów i ich rodziców, naukę religii lub etyki na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach;  

9) zapewniają pomoc psychologiczną i pedagogiczną;  

10) otaczają opieką, poprzez szczególny nadzór ze strony wychowawców i nauczycieli, uczniów nie-

pełnosprawnych;  

11) wyrabiają właściwy stosunek do samego siebie i swoich poczynań oraz umiejętność nawiązywa-

nia prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym i przyrodniczym;  

12) przygotowują uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych; 

13) współpracują ze środowiskiem lokalnym;  

14) są otwarte na uczestnictwo w programach edukacyjnych o zasięgu lokalnym lub globalnym; 

15) otaczają szczególną opieką uczniów wybitnie zdolnych: 

a) umożliwiają uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

b) organizują zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad i zawodów; 

c) nawiązują współpracę z uczelniami wyższymi i zakładami pracy, w celu wzbogacenia procesu 

dydaktycznego; 

d) organizują wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły; 

16) promują zasady ochrony zdrowia. oraz wspomagania ucznia w jego rozwoju w sferze fizycznej, 

psychicznej i społecznej;  

17) umożliwiają pobieranie nauki we wszystkich typach szkół przez młodzież niepełnosprawną oraz 

niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

oraz predyspozycjami.  

18) szkoły realizują uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wycho-

wawczym i profilaktycznym skierowanym do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

§6 

1. Zadania Zespołu Szkół uwzględniają program wychowawczy i program profilaktyki dostosowa-

ny do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 

2. Na terenie Zespołu Szkół mogą przebywać tylko uczniowie uczęszczający do szkoły, ich rodzice 

(opiekunowie), pracownicy szkoły oraz osoby mające bezpośredni związek z funkcjonowaniem 

szkoły. 

3. Na terenie Zespołu Szkół pełnione są dyżury nauczycielskie w celu zapewnienia uczniom bez-

pieczeństwa. 

4. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć lekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia. 
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5. Uczeń, który w czasie zajęć edukacyjnych zachorował lub jego stan zdrowia budzi niepokój na-

uczyciela, wychowawcy lub uległ wypadkowi w szkole musi zostać odebrany ze szkoły po 

ewentualnym udzieleniu pomocy medycznej (np. przez lekarza pogotowia ratunkowego) przez 

rodziców, prawnych opiekunów lub osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców, opiekunów. 

6. Podczas zajęć poza terenem szkoły i w czasie trwania wycieczek szkolnych nauczycie-

le-organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpo-

wiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. 

7. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych odpo-

wiada osoba prowadząca te zajęcia. 

8. Uczeń w uzasadnionych przypadkach może uzyskać zwolnienie z lekcji na osobistą lub pisemną 

prośbę rodziców (opiekunów). Zgody udziela wychowawca lub dyrektor i potwierdza zwolnienie 

wpisem do dziennika lekcyjnego. 

9. Szkoła i teren wokół szkoły, ze względów bezpieczeństwa, są monitorowane. Sytuacje zareje-

strowane przez system monitorujący mogą być przekazane właściwym władzom i użyte jako 

materiał dowodowy. 

10. Szkoła organizuje różne formy opieki i wsparcia uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, ro-

dzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc (również materialna). 

11. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami specjali-

stycznymi, świadczącymi poradnictwo w zakresie pomocy uczniom i rodzicom. 

12. W szkole mogą działać organizacje, których celem są działania wychowawcze oraz szerzenie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

13. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających w szatni przed lekcjami odpowiada obsługa szatni.  

14. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają 

kierownik wycieczki i opiekun wycieczki.  

15. Szkoła organizuje działania w zakresie doradztwa zawodowego. 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 

§7 

1. Organami Zespołu Szkół są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodziców, 

4) samorząd uczniowski. 

2. Każdy z organów ma prawo swobodnego działania - podejmowania uchwał, opiniowania i wnio-

skowania o pracy szkół w ramach swoich kompetencji. 

3. Dla rozstrzygania spraw zasadniczych dla funkcjonowania Zespołu Szkół wszystkie organy Ze-

społu mają obowiązek współdziałania. 

4. Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół współpracują z rodzicami wszystkich uczniów. 

Rodzice uczniów pełnoletnich mogą złożyć na ręce dyrektora pisemne oświadczenie, że rezy-

gnują z takiej współpracy. 
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§8 

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Zespołu Szkół oraz reprezentowanie go na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofi-

zycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) współpraca z Radą pedagogiczną, Radą rodziców oraz Samorządem uczniowskim; 

5) przewodniczenie Radzie pedagogicznej; 

6) tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich przewodniczą-

cych; 

7) realizacja uchwał Rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących; 

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół, ponoszenie odpowie-

dzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i 

gospodarczej obsługi Zespołu Szkół; 

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w cza-

sie zajęć organizowanych przez Zespół Szkół; 

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego oraz egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje zawodowe; 

12) stwarzanie warunków do działania w Zespole Szkół: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych orga-

nizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wy-

chowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej Zespołu Szkół; 

13) przedstawianie Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalno-

ści Zespołu Szkół; 

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania;  

15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od po-

czątku następnego roku szkolnego; 

16) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na te-

renie Zespołu Szkół; 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego 

nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym; 

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

Rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w bu-

dżecie Zespołu Szkół;  

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

21) ustalenie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym; 

22) skreślenie ucznia z listy uczniów. 

2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy, na-

leży w szczególności: 

1) kierowanie zakładem pracy i zatrudnionymi w Zespole Szkół nauczycielami i pracownikami nie-

będącymi nauczycielami; 
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2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespo-

łu Szkół; 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycie-

lom i innym pracownikom Zespołu Szkół; 

4) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej i Rady rodziców, w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Zespołu Szkół; 

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

status pracowników samorządowych; 

6) sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w Zespole Szkół; 

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

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Ze-

spół Szkół; 

10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzą-

cy Zespół Szkół, oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Organ sprawujący nadzór pedagogicz-

ny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Kuratora Oświaty jest ostateczna. 

§9 

1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organiza-

cją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Zespole Szkół. 

2. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. 

§10 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół w zakresie realizacji jego statuto-

wych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych w Zespole Szkół; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

Zespołem Szkół przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Ze-

społu Szkół.  

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy Zespołu Szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i poza-

lekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego Zespołu Szkół; 

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



8 

 

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

grodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-

kuńczych; 

5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi Zespołu Szkół, przed do-

puszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania; 

6) podjęcie w Zespole Szkół działalności przez stowarzyszenia i organizacje;  

7) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Zespół 

Szkół;  

8) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi;  

9) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Zespole Szkół oraz odwoływania z tych stano-

wisk. 

4. Rada pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian statutu Zespołu Szkół i uchwala Statut; 

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół Szkół o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kie-

rowniczego w Zespole Szkół; 

3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora. 

5. Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co naj-

mniej połowy jej członków. 

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół. 

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Ze-

brania Rady pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w wymienionym regulaminie. 

§11 

1. W Zespole Szkół działa Rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

3. Do kompetencji Rady rodziców należy: 

1) występowanie do Rady pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw Zespołu Szkół; 

2) typowanie dwóch przedstawicieli Rady rodziców do komisji konkursowej na stanowisko Dy-

rektora Zespołu Szkół. 

4. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z Radą pedagogiczną program wychowaw-

czo-profilaktycz-ny.  

5. Rada rodziców opiniuje w szczególności: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; 

2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

6. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkół, Rada rodziców może gromadzić fun-

dusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy 

Rady rodziców określa wymieniony regulamin. 
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§12 

1. W szkole działa Samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół. 

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

niniejszym Statutem i jest odrębnym dokumentem. 

3. Do kompetencji Samorządu uczniowskiego w szczególności należy prawo do: 

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

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

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysił-

kiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu i szkolnej rady wolontariatu.  

4. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół podejmuje działania z zakresu wolonta-

riatu. 

5. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordyna-

cja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniow-

skie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym 

sposób organizacji i realizacji działań) w Zespole Szkół określa regulamin wolontariatu, będący 

odrębnym dokumentem. 

§13 

1. Organy szkoły pracują na rzecz Zespołu Szkół, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 

kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Statutu i 

planów pracy Zespołu Szkół. 

2. Organy Zespołu Szkół zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci 

się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od podjęcia 

decyzji. 

3. Działające w Zespole Szkół organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 

swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o 

bieżące informowanie innych organów Zespołu Szkół o planowych lub podejmowanych decy-

zjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora Zespołu Szkół. 

4. Zasady współpracy organów Zespołu: 

1) organy Zespołu zapewniają przepływ informacji o podejmowanych przez siebie działaniach 

istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Zespołu; 

2) Dyrektor może uczestniczyć w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców; 

3) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców mogą być zapraszani na zebra-

nia Rady Pedagogicznej. 

5. Rozstrzyganie sporów: 

1) sytuacje sporne pomiędzy organami powinny być rozstrzygane na zasadach wzajemnego po-

szanowania; 

2) w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia przez spierające się strony sprawa 

zostaje przekazana do rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zespołu; 
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3) w przypadku, gdy Dyrektor jest stroną w sporze, rozstrzygnięcie pozostawia się organom 

nadrzędnym zgodnie z posiadanymi przez nie kompetencjami. 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ 

§14 

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

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

oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa ar-

kusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz 

planu finansowego Zespołu Szkół. Arkusz organizacji Zespołu Szkół zatwierdza organ prowa-

dzący. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiąz-

kowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania 

i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkol-

nego.  

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowaw-

czych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu Szkół na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy ucznia i nauczyciela.  

5. Podstawową formą pracy Zespołu Szkół są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. Uczniowie technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły 

branżowej zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej zgodnie z ramowym planem naucza-

nia.  

6. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, 

mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkol-

nych.  

7. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodo-

wego, oraz w profilu mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w 

szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycz-

nego, u pracodawców, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej 

między Zespołem Szkół a daną jednostką.  

8. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, 

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.  

9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy śródlekcyjne trwają 5 minut, 10 minut, 20 minut. Rada 

Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej 

(nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na 

podstawie ramowego planu nauczania.  

10. Dyrektor dokonuje podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych wa-

runków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych 

przez Zespół Szkół oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów naucza-

nia.  
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11.  Podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki – liczba uczniów w grupie nie mo-

że przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych – przy podziale na grupy nale-

ży uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących do 24 

uczniów; 

3) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie – zgodnie z przepisami w sprawie sposobu na-

uczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, 

o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie 

prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie progra-

mowej kształcenia ogólnego; 

4) na zajęciach praktycznych – podziału na grupy szkoleniowe dokonuje dyrektor szkoły po za-

sięgnięciu opinii kierownika kształcenia zawodowego. 

12. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe np. zajęcia fakultatywne, nauczanie języków obcych, elemen-

tów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklaso-

wych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

13. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się w porozumieniu z orga-

nem prowadzącym. 

§15 

1. W Zespole Szkół pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym doradztwo zawodowe, jest udzie-

lana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych za-

jęć o charakterze terapeutycznym; 

4) zajęć rewalidacyjnych. 

2. W Zespole Szkół pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i na-

uczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, 

a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół jest dobrowolne i nieod-

płatne. 

5. Zespół Szkół współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie oraz in-

nymi placówkami wspierającymi jej pracę celem: 

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom 

i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół; 

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

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

chowywaniem i kształceniem młodzieży. 

6. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 
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7. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez Zespół Szkół uzależniony jest od wie-

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

1) pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w Zespole Szkół zajęcia obowiązkowe, nad-

obowiązkowe i pozalekcyjne; 

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

nienia dyżurów; 

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

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

fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne przy-

najmniej jednego opiekuna dla grupy 30 uczniów,  

b) przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapew-

niony jeden opiekun dla grupy maksymalnie 15 uczniów, 

c) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę jednej dorosłej osoby nad grupą do 10 uczniów. 

§16 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainte-

resowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pra-

cy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Biblioteka szkolna gromadzi i udostępnia książki i inne źródła informacji (podręczniki , materia-

ły edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne), tworzy warunki do po-

szukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, wyrabia i pogłębia 

u uczniów nawyk czytania i uczenia się oraz tworzy warunki do efektywnego posługiwania się 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. 

3. Biblioteka szkolna organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i spo-

łeczną. 

4. Biblioteka szkolna podejmuje działania mające na celu rozbudzanie u uczniów zamiłowania do 

czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów, kształtuje po-

stawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika i rozwija indywidualne zainteresowania 

uczniów . 

5. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół, a także 

rodzice uczniów na zasadach określonych w Regulaminie biblioteki zatwierdzonym przez Dy-

rektora Zespołu Szkół, który jest odrębnym dokumentem. 

6. Biblioteka ma za zadanie wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

poprzez polecanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej. 

7. Biblioteka gromadzi następujące zbiory: 

1) wydawnictwa informacyjno – encyklopedyczne i słowniki; 

2) podręczniki i programy szkolne; 

3) lektury szkolne; 

4) literaturę popularno-naukową; 

5) wydawnictwa albumowe; 

6) wybrane pozycje z literatury pięknej; 

7) czasopisma dla młodzieży i nauczycieli; 

8) wybrane wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych 

przedmiotów nauczania; 
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9) materiały audiowizualne, dokumenty szkolne, kroniki szkolne. 

8. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzy-

stanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę. 

9. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów 5 dni w tygodniu( od poniedziałku 

do piątku podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu). Istnieje możliwość wypożyczania 

zbiorów na okres ferii i wakacji. 

10. Inwentaryzacja zbiorów odbywa się na podstawie skontrum przeprowadzanego raz na 5 lat. 

11. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor Zespołu Szkół, który: 

1) zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki 

szkolnej; 

2) zatrudnia nauczyciela bibliotekarza zgodnie z odpowiednimi kwalifikacjami i umożliwia mu 

warunki doskonalenia zawodowego; 

3) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką szkolną w tworzeniu 

systemu edukacji czytelniczej i informacyjnej w szkole; 

4) w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot 

wypożyczonych zbiorów i przestrzegania jego wykonania; 

5) zarządza skontrum zbiorów biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) inspiruje i ocenia pracę biblioteki. 

12. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami , nauczycielami, rodzicami uczniów oraz innymi 

bibliotekami. 

13. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami: 

1) zasady współpracy biblioteki z uczniami w tym zasady wypożyczania książek i korzystania 

z czytelni określa odrębny regulamin, który zatwierdza dyrektor Zespołu Szkół. 

14. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami: 

1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych , ćwiczenio-

wych i innych zbiorów; 

2)  współpraca z nauczycielami i wychowawcami w zakresie czytelnictwa , rozwijania potrzeb 

i zainteresowań czytelniczych uczniów, egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki, 

analiza stanu czytelnictwa; 

3) współdziałanie z wychowawcami, nauczycielami w realizacji programów nauczania, progra-

mu wychowawczo-profilaktycznego; 

4) wspieranie nauczycieli w organizowaniu zajęć dydaktycznych w bibliotece szkolnej z wyko-

rzystaniem zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki; 

5) propagowanie nowości czytelniczych wśród nauczycieli; 

6) współudział w organizacji imprez szkolnych i konkursów. 

15. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami uczniów: 

1) zachęcanie rodziców do korzystania ze zbiorów biblioteki i pomoc w doborze literatury; 

2) umożliwienie rodzicom korzystania z biblioteki szkolnej w czasie zebrań z rodzicami i dni 

otwartych; 

3) przekazywanie informacji rodzicom o stanie czytelnictwa ich dzieci oraz sposobie wywiązy-

wania się z obowiązku dbania o wypożyczone książki i terminowe zwroty; 

4) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej przez udostępnianie rodzicom 

uczniów literatury i innych materiałów z zakresu wychowania w rodzinie i przezwyciężenia 

kłopotów wychowawczych. 

16. Współpraca z innymi bibliotekami: 
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1) Biblioteka szkolna współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną w Teresinie oraz Biblioteką 

Pedagogiczną w Sochaczewie w celu doskonalenia warsztatu pracy ucznia i nauczyciela bi-

bliotekarza oraz poszerzenia oferty dla swoich użytkowników. 

2) Współpraca, o której mowa w punkcie pierwszym obejmuje: 

a) informowanie uczniów o możliwości korzystania ze zbiorów tych bibliotek; 

b) udział w konkursach, organizowanie wyjść uczniów na imprezy i wystawy organizowane przez 

bibliotekę publiczną w Teresinie i bibliotekę pedagogiczną w Sochaczewie; 

c) wymianę wiedzy i doświadczeń. 

17. Szczegółowe informacje na temat działalności biblioteki szkolnej zawiera Regulamin pracy bi-

blioteki szkolnej. 

§17 

1. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej, w którym udziela się doraźnej pomocy me-

dycznej, a także prowadzi prace związane z kontrolą rozwoju fizycznego uczniów i inne, o cha-

rakterze higieniczno-sanitarnym. Zakres czynności oraz czas pracy pielęgniarki szkolnej określa-

ją odrębne przepisy. 

2. Gabinet pielęgniarki szkolnej wyposażony jest w odpowiedni sprzęt i środki, a czas jego pracy 

dostosowany jest do czasu pracy Zespołu. 

§18 

1. W Zespole Szkół działa świetlica szkolna dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole 

ze względu na organizację dojazdu do szkoły, 

2. Do zadań świetlicy szkolnej należą: 

1) tworzenie warunków do nauki i wypoczynku; 

2) organizowanie pomocy w nauce; 

3) kształtowanie nawyków higieny osobistej, troska o zachowanie zdrowia; 

4) tworzenie warunków do świadomego uczestnictwa w kulturze; 

5) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

6) rozwijanie samodzielności, aktywności społecznej i osobowości ucznia. 

3. Świetlica szkolna działa w godzinach, w których istnieje potrzeba sprawowania opieki nad 

uczniami Zespołu Szkół. 

§19 

1. Uczniom jest udzielana pomoc materialna o charakterze motywacyjnym według regulaminu 

ustalonego przez radę powiatu:  

1) stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 

ocen, co najmniej 5,0 lub niższą, jeśli jest to najwyższa w szkole,  

2) stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki indywidualne we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej powiato-

wym (pierwsze miejsce).  

2. Stypendium zawodowe za wybitne osiągnięcia w kształceniu zawodowym jest fundowane przez 

zakłady patronackie w porozumieniu z Radą pedagogiczną dla ucznia o średniej ocen z przed-

miotów zawodowych co najmniej 4,0 i co najmniej dobre zachowanie. 
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§20 

1. Zespół Szkół może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół lub 

za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza 

Dyrektor. 

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

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

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wy-

chowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Podjęcie działalności w Zespole Szkół przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzy-

skania zgody Dyrektora Zespołu Szkół, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady pedagogicznej i Rady rodziców. 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ 

§21 

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, 

pomocniczych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje 

ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników Zespołu Szkół dotyczą przepisy ustawy o pra-

cownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy. 

3. W szkole mogą być tworzone, za zgodą organu prowadzącego, następujące stanowiska urzędni-

cze, pomocnicze i obsługi: 

1) sekretarz szkoły, 

2) specjalista do spraw kadr, 

3) konserwator, 

4) sprzątaczka. 

4. Zadaniami innych pracowników Zespołu Szkół jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w 

zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzy-

manie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

5. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala Dyrektor.  

§22 

1. W porozumieniu z organem prowadzącym tworzy się w Zespole Szkół stanowiska wicedyrekto-

ra i kierownika praktycznej nauki zawodu. Powierzenia tych funkcji i odwołania z nich dokonuje 

dyrektor Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej. 

2. Wicedyrektor przede wszystkim zastępuje Dyrektora Zespołu Szkół podczas jego nieobecności 

oraz przyjmuje wyznaczone przez niego obowiązki. 

§23 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą potrzeby 

i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece 

uczniów. 
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2. Do zadań nauczyciela należy: 

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy; 

2) przestrzeganie zapisów statutu; 

3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego; 

4) używanie sprawnego sprzętu; 

5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów; 

6) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

7) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

8) troska o poprawność językową uczniów; 

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

10) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, wzbogacanie warszta-

tu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt; 

11) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady pedagogicznej; 

12) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania; 

13) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form 

oddziaływań, w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

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

15) wybór programów nauczania; 

16) udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

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

§24 

1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe. 

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

jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego mo-

dyfikowanie w miarę potrzeb.  

3. Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca. 

4. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest także: 

1) ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych; 

2) pomoc wychowawcy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego; 

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

pomocy uczniowi. 

5. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek 

zespołu. 

6. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 

1) wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących podręczników; 

2) wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania;  

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści programowych; 

4) wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych; 

5) opracowanie, opiniowanie nowatorskich programów i innowacji pedagogicznych. 

7. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania określonych spraw 

szkolnych. 
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§25 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami powierzonego 

oddziału, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez wychowanka. 

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

1) diagnozować warunki życia i warunki swoich wychowanków; 

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

łań wychowawczych; 

3) współpracować z rodzicami, włączać ich do rozwiązywania problemów wychowawczych; 

4) współpracować z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków; 

6) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów na zajęcia; 

7) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się; 

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

godności osoby ludzkiej; 

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

niu uczniów; 

10) uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. 

3. Wychowawca prowadzi, przewidywaną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa). 

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

psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. 

§26 

1. Do zadań pedagoga i psychologa w Zespole Szkół należy w szczególności: 

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

nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w ce-

lu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wy-

chowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpozna-

nych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego i innych pro-

blemów młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzyso-

wych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
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8) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

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

wia psychicznego. 

10) koordynowanie pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną reguluje dokument Organizacja Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

3. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawo-

dowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właści-

wych dla Zespołu Szkół, 

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

kształcenia i kariery zawodowej,  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Zespół Szkół, 

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

doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

§27 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie, uzupełnianie i ewidencja zbiorów; 

2) troska o prawidłową strukturę zbiorów, ich stan i właściwe opracowanie informacyjno- bi-

blioteczne; 

3) prowadzenie przysposobienia bibliotecznego oraz popularyzacji wiedzy czytelniczej; 

4) realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych przewidzianych w planach pracy szkoły na 

dany rok szkolny; 

5) popularyzacja piśmiennictwa pedagogicznego wśród nauczycieli; 

6) opracowanie rocznego planu pracy; 

7) stała współpraca z wychowawcami dotycząca informacji o stanie czytelnictwa w klasach; 

8) w celu poszerzenia oferty współpracuje z innymi bibliotekami informując uczniów o możli-

wości korzystania z ich księgozbiorów, możliwości udziału w różnego rodzaju konkursach, 

imprezach i wystawach organizowanych przez te biblioteki, wymianę wiedzy i doświadczeń; 

9) przygotowywanie analizy stanu czytelnictwa w szkole po I i II semestrze; 

10) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 

2. Nauczyciel bibliotekarz w ramach pracy pedagogicznej obowiązany jest do: 

1) udostępniania zbiorów w bibliotece; 

2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury; 

3) udzielania informacji o zbiorach; 

4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów; 

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

6) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 

7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa. 

3. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 
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1) gromadzenia zbiorów; 

2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów; 

3) organizacji udostępniania zbiorów, 

4) organizacji warsztatu informacyjnego. 

§28 

1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez Zespół Szkół mogą brać 

udział także wolontariusze.  

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

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

w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół. 

ROZDZIAŁ VI 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

§29 

1. Uczeń Zespołu Szkół ma prawo: 

1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,  

3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, określonych przez przed-

miotowe systemy oceniania, 

4) poszanowania swej godności, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich, 

7) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Samorząd uczniowski, 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 

1) obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, 

2) być przygotowanym do każdych zajęć, 

3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

4) podczas uroczystości szkolnych powinien nosić strój galowy; poza dniami uroczystości do-

puszcza się strój skromny, estetyczny i schludny, 

5) wystrzegać się szkodliwych nałogów, 

6) naprawiać wyrządzone szkody materialne, 

7) usprawiedliwiać nieobecność w ciągu 7 dni od momentu ustania nieobecności przez rodziców 

w formie pisemnej w dzienniczku ucznia (przez rodziców lub ucznia pełnoletniego), 

8) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody 

zainteresowanych, 

9) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych w salach 

lekcyjnych i budynkach szkolnych podczas zajęć szkolny w jakiejkolwiek formie, chyba że 

wystąpi pilna potrzeba i nauczyciel wyrazi zgodę na wykonanie połączenia telefonicznego 

(poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym). 

§30 

1. Uczeń Zespołu Szkół może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 
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2) wzorową postawę, 

3) wybitne osiągnięcia, 

4) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 

uczniowskiego, Rady pedagogicznej. O każdej przyznanej nagrodzie wychowawca informuje 

rodziców ucznia. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała nauczyciela lub opiekuna organizacji szkolnych, 

2) pochwała wychowawcy klasy, 

3) pochwała Dyrektora Zespołu Szkół. 

4. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

5. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do 

Dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez Dyrektora 

Zespołu Szkół przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z 

uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Zespołu Szkół w terminie 3 dni od 

jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 3 dni, może posiłkować się opinią wybra-

nych organów Zespołu Szkół. 

§31 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym w Statu-

cie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej karze wychowawca informuje 

rodziców ucznia. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) nagana wychowawcy, 

2) nagana Dyrektora Zespołu Szkół, 

3) czasowe zawieszenie w prawach ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezen-

towania Zespołu Szkół na zewnątrz i odnotowanym w dokumentacji klasowej, 

4) skreślenie z listy uczniów. 

3. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem za pośrednic-

twem Samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Zespołu Szkół 

w terminie 3 dni od jej udzielenia. Od kar nałożonych przez Dyrektora Zespołu Szkół przysługu-

je uczniowi, a także rodzicowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Zespołu Szkół w terminie 3 dni od jej udzielenia. Dyrektor 

rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów Zespołu 

Szkół. O każdej udzielonej karze informuje się rodziców ucznia. 

4. Szczególnym rodzajem kary jest skreślenie z listy uczniów. Skreślenia dokonuje Dyrektor po-

przez wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Ku-

ratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez Dyrektora, który wydał 

decyzję.  

5. Uczeń może być skreślony z listy za: 

1) przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie nietrzeź-

wym albo wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole, 
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2) przychodzenie do szkoły w stanie odurzonym lekami psychotropowymi lub innymi podobnie 

działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole, 

3) za rozprowadzanie w/w środków odurzających, napojów alkoholowych itp. na terenie szkoły, 

4) opuszczenie powyżej 50% godzin zajęć w roku szkolnym bez usprawiedliwienia, 

5) rażące uchybienia wobec ogólnie przyjętych norm zachowania i postępowania, 

6) gdy w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego Statutu, a uprzednio za-

stosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku, 

6. Uczeń lub jego rodzic, w przypadku naruszenia prawa ucznia, jest uprawniony do złożenia pi-

semnej skargi z uzasadnieniem według następującej procedury:  

1) kieruje skargę do Dyrektora Zespołu Szkół, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie 

ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami Zespołu Szkół, 

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 7 dni i udziela pisemnej odpowiedzi skarżą-

cemu. 

§32 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym Zespołu Szkół i Statutem oraz 

współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie rodziców, 

2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, 

3) uzyskiwać na bieżąco rzetelne informacje dotyczące postępów w nauce i zachowania swojego 

dziecka, 

4) uzyskiwać informacje na temat możliwości dalszego kształcenia uczniów, 

5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń. 

2. Spotkania z rodzicami odbywają się co najmniej 4 razy w roku szkolnym. 

ROZDZIAŁ VII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

§33 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) 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:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia 

w zawodach, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole pro-

gramów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli, oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych, jego zaangażowania w życie klasy i szkoły oraz obowiązków ucznia określonych 

w niniejszym Statucie Zespołu Szkół.  
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4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną 

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

§34 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

stępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

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

waniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszcze-

gólnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-

jęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatko-

wych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali 

i w formach przyjętych w Zespole Szkół  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyj-

nych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfika-

cyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfika-

cyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

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

§35 

1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele samodzielnie 

lub w ramach zespołów przedmiotowych i składają je u Dyrektora Zespołu Szkół do 15 września 

każdego roku, jeśli uległy zmianie. Ustalone zasady tworzą Przedmiotowe Systemy Oceniania 

i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. Przedmiotowe Systemy Oce-

niania dostępne są w bibliotece w godzinach jej pracy. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego do 15 września informują uczniów, a do 30 

września rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocz-

nych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikają-

cych z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
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3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Powyższe informacje znajdują się także w Przedmiotowych Systemach Oceniania, które są 

odrębnymi dokumentami.  

3. Wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym informuje rodzi-

ców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczniów in-

formuje podczas zajęć z wychowawcą nie później niż do 15 września danego roku.  

4. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 2 i 3 informacji uczniom i rodzicom 

znajduje się w dzienniku zajęć lekcyjnych. 

5. Nieobecność rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i wychowawców 

z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 2 i 3. Z uwagi na nieobecność rodzic 

winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami. 

§36 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym z prak-

tycznej nauki zawodu, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po za-

sięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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

ciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna 

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

ani na ukończenie szkoły. 

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

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

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi i jego rodzicom 

w uzgodnionym wspólnie terminie. Na wniosek ucznia lub jego rodziców inna dokumentacja do-

tycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom – na terenie szkoły i na 

warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu. Prace pisemne z danego roku szkolnego 

nauczyciel przechowuje do końca sierpnia danego roku szkolnego. 

§37 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatko-

wych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moż-

liwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych innymi przepisami. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określo-

nych innymi przepisami. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych 

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

zowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym 

w przypadkach określonych innymi przepisami. 

§38 

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

przypadku ostatnich klas technikum w grudniu). 

2. Klasyfikację roczną (i końcową) uczniów przeprowadza się w czerwcu (w przypadku ostatnich 

klas technikum w kwietniu).  
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3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w 

stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący - 6, 

2) stopień bardzo dobry - 5, 

3) stopień dobry - 4, 

4) stopień dostateczny - 3, 

5) stopień dopuszczający - 2, 

6) stopień niedostateczny - 1. 

4. Ocenę śródroczną oraz roczną uczeń uzyskuje na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych z 

różnych form oceniania. Ocena śródroczna lub roczna powinna wynikać z co najmniej 4 ocen 

cząstkowych lub, w przypadku zajęć w wymiarze 1 godz. w tygodniu, 3 ocen cząstkowych. 

5. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona uwzględniająca 

wszystkie oceny bieżące. 

6. Ustala się trzy obszary form aktywności uczniów podlegających ocenie: 

 obszar A- waga 5 (testy, klasówki); 

 obszar B- waga 3 ( kartkówki, odpowiedzi); 

 obszar C- waga 1 ( prace domowe, aktywność na lekcji). 

7. Średnią ważoną oblicza się wg wzoru: 

  
              
              

 

gdzie: 

Sa – suma ocen wagi 5; Na – liczba uzyskanych ocen wagi 5; 

Sb – suma ocen wagi 3; Nb – liczba uzyskanych ocen wagi 3; 

Sc – suma ocen wagi 1; Nc – liczba uzyskanych ocen wagi 1. 

8. Średnią ważoną ustala się do dwóch miejsc po przecinku. 

9. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną i tak: 

 1,50 i poniżej  – niedostateczny; 

 od 1,51 do 2,59 – dopuszczający; 

 od 2,60 do 3,60 – dostateczny; 

 od 3,61 do 4.70 – dobry; 

 od 4,71 do 5,20 – bardzo dobry; 

 powyżej 5,20 – celujący. 

10. Inny obszar i wagę oceny oraz kryteria przyporządkowania oceny szkolnej dla poszczególnych 

przedmiotów może ustalić zespół przedmiotowy na początku roku szkolnego. 

§39 

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

1) respektowanie obowiązków ucznia, 

2) udzielanie się w różnych formach nieobowiązkowej działalności. 

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

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 
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3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

§40 

1. Ocena dobra z zachowania jest oceną wyjściową, otrzymuje ją uczeń, który przestrzega prawa 

szkolnego, a w szczególności: 

1) dotrzymuje ustalonych terminów i prawidłowo wywiązuje z powierzonych mu prac i zadań 

2) jest taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, 

umie dyskutować, 

3) jego strój i higiena nie budzą zastrzeżeń, 

4) regularnie i punktualnie przychodzi na zajęcia, 

5) postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, 

6) szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne, 

7) podczas klasówek i odpowiedzi nie korzysta z niedozwolonych form pomocy, 

8) nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów i uzależnień, 

9) nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub innych osób. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto nie-

które z poniższych warunków: 

1) reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach sportowych, imprezach artystycznych, tury-

stycznych, i innych, 

2) działa w organizacjach szkolnych lub pozaszkolnych, 

3) uczestniczy w działalności szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań, klubów, 

4) wykazuje aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole i poza nią, 

5) angażuje się w pracę wolontaryjną, 

6) przygotowuje i prowadzi godziny wychowawcze, 

7) pomaga uczniom mającym kłopoty w nauce, 

8) bierze czynny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych, 

9) aktywnie pełni funkcje w samorządzie szkolnym (klasowym). 

3. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto więk-

szość z powyższych warunków. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnia, co najmniej dwóch z wymagań koniecz-

nych do uzyskania oceny dobrej; 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia, co najmniej czterech z wymagań ko-

niecznych do uzyskania oceny dobrej; 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia co najmniej sześciu z wymagań koniecznych 

do uzyskania oceny dobrej. 

§41 

1. O osiągnięciach ucznia powiadamiamy rodziców w następujący sposób: dyżury nauczycieli na 

dniach otwartych, zebrania z rodzicami. 

2. Nie później niż na 21 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej po-

szczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego oce-

nach klasyfikacyjnych, rodziców informuje się w następującym trybie: 
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1) nie później niż na 21 dni przez posiedzeniem klasyfikacyjnym organizuje się zebrania rodzi-

ców, na których wychowawcy przedstawiają propozycje ocen z zajęć edukacyjnych i zacho-

wania (pisemne zestawienie ocen), 

2) potwierdzenie otrzymanej informacji wychowawca przechowuje w dokumentacji klasy. 

3. Nieobecność rodziców na zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i wychowawców z obowiąz-

ków wynikających z zapisów zawartych w ust. 2. Z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dą-

żyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami. 

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

wystawia dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel tego przedmiotu. 

5. Tryb ustalania oceny z zachowania: 

1) na 21 dni przed terminem wystawienia ocen nauczyciele uczący w danej szkole przedstawiają 

swoje propozycje ocen z zachowania dla uczniów danej klasy,  

2) ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu propozycji uczniów i na-

uczycieli.  

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

z zajęć edukacyjnych:  

1) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć eduka-

cyjnych po złożeniu osobiście lub przez rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej 

sprawie w terminie do 3 dni; 

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

uczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych; 

3) nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami edukacyj-

nymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie 3 dni od otrzymania wniosku i informuje pi-

semnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu. 

7. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania po zło-

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

do 3 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej. Wniosek należy złożyć na ręce wy-

chowawcy klasy. Nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego kryteriami 

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

pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu. 

8. Roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele najpóźniej na 3 dni przed rocznym klasyfika-

cyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej. 

§42 

1. 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 nieobec-

ności ucznia na tych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin kla-

syfikacyjny. 

3. Na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieuspra-

wiedliwionej nieobecności lub na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek jego rodziców zło-



27 

 

żony do Dyrektora Zespołu Szkół na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, Rada pedago-

giczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok 

nauki przeprowadza komisji, w skład, której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub 

przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład, której 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowa-

dzany ten egzamin. 

6. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać 

egzamin w ciągu jednego dnia. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szcze-

gólności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych od-

powiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Pro-

tokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§43 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu 

Szkół, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena kla-

syfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu usta-

lania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak 

niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu Szkół powołuje komisję w składzie określonym 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasy-

fikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. W skład komisji powołanej do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej wchodzą: 

1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edu-

kacyjne. 

4. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen i zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin sprawdzianu; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

5. W skład komisji ustalającej roczną ocenę zachowania wchodzą: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez Dyrektora Zespołu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej kla-

sie; 

4) pedagog; 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen i zawierający 

w szczególności:  

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocen zachowania wraz z uzasadnieniem. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

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

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

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

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

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

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§44 

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

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

cyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
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2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych śred-

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

do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zaję-

cia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczną ocenę uzyskaną 

z tych zajęć.  

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygo-

dniu ferii letnich. 

5. O terminie i miejscu egzaminów poprawkowych Dyrektor Zespołu powiadamia pisemnie rodzi-

ców oraz ucznia niezwłocznie po wyznaczeniu terminu egzaminu. 

6. Dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor Zespołu powołuje komisję w składzie: 

1) przewodniczący - dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

7. Egzamin poprawkowy odbywa się w jednym dniu i ma formę pisemną i ustną. Ocena z egzami-

nu jest oceną łączną i ma charakter ostateczny. 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem eg-

zaminu z informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz z wychowania fizycznego, 

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Pytania i zadania egzaminacyjne w co najmniej dwóch zestawach proponuje egzaminator, a za-

twierdza przewodniczący komisji. 

10. Na część pisemną przeznacza się 90 minut i mogą w niej jednocześnie uczestniczyć wszyscy 

zdający z tego samego przedmiotu. Część ustna następuje po piętnastominutowej przerwie i trwa 

przez 30 minut z uwzględnieniem 10 minut na przygotowanie się ucznia. 

11. W przypadku stwierdzenia korzystania przez ucznia z niedozwolonych form pomocy, przewod-

niczący ma prawo przerwać egzamin. 

12. W powyższej sytuacji jak i w przypadkach: niezgłoszenia się ucznia w wyznaczonym terminie 

lub odstąpienia od egzaminu przed jego rozpoczęciem czy w trakcie, utrzymana zostaje ocena 

uzyskana prze ucznia w klasyfikacji rocznej. 

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wy-

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

Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół stanowiący załącznik 

do arkusza ocen i zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu; 

3) zadania egzaminacyjne; 

4) nazwę zajęć edukacyjnych; 

5) imię i nazwisko ucznia; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

7) opis okoliczności uzasadniających wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu poprawko-

wego. 
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15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych od-

powiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Pro-

tokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

wyższej lub nie kończy szkoły i powtarza klasę. 

17. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu da-

nego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egza-

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

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w kla-

sie programowo wyższej. 

18. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyż-

szej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja za-

kończyła się w klasach programowo niższych w szkole, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć 

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

19. Zawarte w niniejszym rozdziale zasady klasyfikowania i promowania nie dotyczą słuchaczy 

szkoły policealnej dla dorosłych – są one zawarte w statucie tej szkoły. 

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§45 

1. Zespół Szkół używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego 

skład, z nazwą „Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 

96-515 Teresin, Al. XX-lecia 12”. 

3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące 

w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły. Nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest na pie-

częci urzędowej.  

§46 

1. Zespół Szkół posiada sztandar, na którego awersie widnieje: wizerunek patrona Zespołu Szkół – 

kardynała Stefana Wyszyńskiego, napis „Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardy-

nała Wyszyńskiego w Teresinie”. Rewers przedstawia godło państwowe na biało-czerwonym tle 

i napis „Bóg Honor Ojczyzna”. 

2. Ceremoniał szkolny stanowi, że uroczystości związane z rozpoczęciem i zakończeniem roku 

szkolnego, uroczystości wewnątrzszkolne wynikające z kalendarza szkolnego oraz uroczystości 

z okazji świąt państwowych odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego i przy dźwiękach 

hymnu państwowego. Skład osobowy pocztu sztandarowego stanowią uczniowie, których cha-

rakteryzuje nienaganna postawa moralna i kulturalna, aktywność i zaangażowanie w życie szko-

ły lub środowiska oraz właściwy stosunek do obowiązków szkolnych i dobre wyniki w nauce. 

3. Sztandar może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację 

samorządową i państwową, uroczystościach religijnych jak: uroczyste msze święte, uroczystości 

pogrzebowe i w innych ważnych wydarzeniach dla społeczności lokalnej. 



31 

 

§47 

1. Statut poddawany jest ciągłej analizie i ewaluacji.  

2. Analizę i ewaluację Statutu przeprowadza zespół wyłoniony przez radę pedagogiczną, składają-

cy się z nauczycieli i przedstawicieli rady rodziców.  

3. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor Zespołu Szkół oraz każdy kolegialny organ 

szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

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

szkolnej. 

5. Statut Zespołu Szkół udostępnia się do wglądu w bibliotece oraz na stronie internetowej Zespołu 

Szkół. 

6. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej, w szczególności: nauczycieli, 

pracowników, rodziców i uczniów.  

7. Szczegółowe zasady organizacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół zawarte są w statu-

tach tych szkół. 

8. Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora Zespołu Szkół do podawania tekstów jednolitych po 

kilku znacznych nowelizacjach Statutu spowodowanych: zmianami prawa oświatowego, zmia-

nami w organizacji Zespołu Szkół lub spowodowanych innymi uzasadnionymi przypadkami.  

 

 

 

 

 

 

Zmiany w Statucie Zespołu Szkół zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 listopa-

da 2017 roku. 


