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DZIAŁ I                                                                                                           

INFORMACJE O SZKOLE 

 
Rozdział 1 

Nazwa i ogólne informacje o szkole 

 

§ 1 

1. Pełna nazwa Szkoły brzmi: 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Specjalna w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka                         

w Pszczynie. 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. 

Janusza Korczaka w Pszczynie. 

3. skreślony 

4. Siedzibą Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 Specjalnej w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza 

Korczaka  w Pszczynie jest budynek położony przy  ul. Zamenhofa 5  w Pszczynie. 

5. Organem prowadzącym dla Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 Specjalnej w Zespole Szkół nr 3 

Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie jest Powiat Pszczyński. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Branżową Szkołą I Stopnia nr 4 Specjalną                           

w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie jest Kurator Oświaty                                  
w Katowicach. 

7. Na tablicy urzędowej nazwa Szkoły brzmi: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4  w Zespole Szkół nr 3 im. 

Janusza Korczaka w Pszczynie. 

8. Na prostokątnych pieczątkach Szkoły nazwa brzmi: 

1) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Specjalna w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka 

w Pszczynie” – dla oddziałów Branżowej Szkoły I Stopnia; 

2) skreślony 

9. Na pieczęciach opatrujących świadectwo i legitymacje szkolne pomija się słowa „Specjalna”                                  
i „Specjalnych”. 

10.  Szkoła działa na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Specjalna w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka        
w Pszczynie jest szkołą publiczną. 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Specjalna w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka                       

w Pszczynie jest szkołą dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim oraz 

niepełnosprawność sprzężoną, gdzie jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu lekkim. 

3. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Specjalna w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka        

w Pszczynie jest placówką bez obwodów. 
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4. skreślony 

§ 3 

1. Niniejszy statut został opracowany na podstawie: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148, 1078, 1287,                    
1680, 1681); 

2)  Ustawa z dnia14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287); 

3) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm. Dz. U. 

z 2019r. poz.1481); 

4) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zm.). 

2. Ilekroć w Statucie jest mowa  o: 

1) Zespole Szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka 
w Pszczynie; 

2) Szkole należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 Specjalną w Zespole Szkół nr 

3 Specjalnych im. Janusz Korczaka w Pszczynie; 

3) skreślony 

4) Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół; 

5) nauczycielu - należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego Zespołu Szkół nr 3 

Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie; 

6) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych wszystkich 
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół; 

8) IPET - należy przez to rozumieć Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny 

opracowany dla ucznia na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie; 

9) specjalistach – należy przez to rozumieć: psychologa, pedagoga, logopedę, doradcę 

zawodowego i terapeutę pedagogicznego; 

10) Stowarzyszeniu „Razem” — należy przez to rozumieć Stowarzyszenie „Razem” dla Dzieci                            

i Młodzieży z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Pszczynie; 

11) Fundacji "Moja Przyszłość" — należy przez to rozumieć Fundację "Moja Przyszłość"                               

z siedzibą w Pielgrzymowicach; 

12) Konstytucji — należy przez to rozumieć Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 roku uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzoną                           
w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszoną w Dzienniku Ustaw: Dz.U.  z 

1997 r. Nr 78, poz. 483 r.; 
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13) Konwencji o prawach  dziecka — należy przez to rozumieć Konwencję o prawach dziecka 

przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 i   

ratyfikowaną 7 czerwca 1991 r.; 

14)  przepisach prawa oświatowego — należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681), Ustawę                     

z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm., Dz. U.                          
z 2019r. poz.1481); ) oraz rozporządzenia MEN wydane na ich podstawie; 

15) uczniu pełnoletnim — należy przez to rozumieć ucznia, który ukończył 18 rok życia i posiada 

pełną zdolność do czynności prawnych; 

16) zeszycie do korespondencji — należy przez to rozumieć zeszyt założony przez rodzica ucznia 

lub wychowawcę przeznaczony do wymiany informacji między szkołą a rodzicami; 

17) niepełnosprawności sprzężonej — należy przez to rozumieć występowanie u dziecka należy 

przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego 
lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z niepełnosprawnością 
intelektualną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej                             

z wymienionych niepełnosprawności. 

 
 

Rozdział 2 

Cele i zadania Szkoły 

 
§ 4 

1. Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w Ustawie z dnia 7 września 1991r. (z póz. zmianami)                        
O systemie oświaty, Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w przepisach 
wydanych na ich podstawie, kładąc szczególny nacisk na: 

1) wszechstronny rozwój uczniów oraz nabycie przez nich kluczowych umiejętności i wiedzy, które 

są niezbędne do funkcjonowania w dzisiejszym świecie; 

2) umożliwienie uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia Szkoły oraz zdania egzaminów zawodowych; 

3) przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania wyuczonego zawodu; 

4) przygotowanie absolwentów do przedsiębiorczego działania, i sprawnego poruszania się po 

rynku pracy; 

5) przygotowanie absolwentów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

6) wszechstronne przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, 

selekcjonowania i wykorzystywania informacji; 

7)  zintegrowanie uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi członkami społeczeństwa; 

8) ukształtowanie absolwenta Szkoły, który uwzględnia zasady tolerancji, wolności sumienia                                

i światopoglądu oraz zna i kultywuje tradycje narodowe i regionalne; 

9) ukształtowanie poczucia odpowiedzialności, poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego oraz uczuć 

patriotycznych. 
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2. Szkoła realizuje swoje cele i zadania w oparciu o zasady Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka oraz 
Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 

3. Głównym zadaniem Szkoły jest odpowiedzieć na oczekiwania i potrzeby uczniów i ich rodziców 

przede wszystkim  poprzez: 

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament 

wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji 
zawodowych; 

3) stwarzanie warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania                                         

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno – 
komunikacyjnych; 

4) realizację treści i zadań zawartych w podstawie programowej oraz Programie Wychowawczo 

- Profilaktycznym Szkoły; 

5) organizację zajęć praktycznej nauki zawodu zgodnie z obowiązującym prawem; 

6) tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych                                                  

z aktywnym poszukiwaniem pracy; 

7) kształtowanie postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach                         

z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu uczniów w życiu 

społecznym; 

8) zapewnienie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

9) zapewnienie odpowiednich, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego                           

i środków  dydaktycznych; 

10) zapewnienie zajęć rewalidacyjnych; 

11) zapewnienie, stosownie do potrzeb, zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej; 

12) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym;  

13) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym; 

14)tworzenie warunków do kulturalnego i społecznego rozwoju ucznia; 

15)współdziałanie z Poradnią Psychologiczno  – Pedagogiczną w Pszczynie; 

16)współpracę z instytucjami i placówkami samorządowymi  i społecznymi oraz 

stowarzyszeniami i fundacjami, w szczególności z instytucjami związanymi z rynkiem pracy. 

 

§ 5 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne 

z zakresu kształcenia ogólnego, w tym z zakresu doradztwa zawodowego oraz z zakresu 
kształcenia w zawodzie; 

2) dodatkowe zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 
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3) zajęcia rewalidacyjne realizowane zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

oraz indywidualnymi potrzebami rozwojowymi ucznia wynikającymi z IPET; 
 

4) zajęcia specjalistyczne z pedagogiem, psychologiem, logopedą, porady i konsultacje, 

warsztaty oraz inne zajęcia wynikające z pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej 
uczniowi; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności oraz inne zajęcia dodatkowe wynikające                              
z rozpoznanych potrzeb i oczekiwań uczniów a także ich rodziców - organizowane                                    
z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i finansowych Szkoły w tym zakresie; 

6) zajęcia religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie organizowane zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w innymi przepisami wydanymi                       

na jej podstawie; 

2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2 organizuje Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego 

szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona  przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, w tym program nauczania do danego zawodu oraz 

indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne; 

2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli                                 
i rodziców. 

4. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mają obowiązek realizować Program Wychowawczo-

Profilaktyczny Szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć                                   
z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

5. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uwzględniając ich 

prawo do znajomości zadań Szkoły oraz przepisów prawa oświatowego. 

 

6. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną opartą na współpracy z innymi instytucjami                          

i organizacjami. Wówczas strony ustalają między sobą zasady i zakres współpracy. 

 

§ 6 

1. Szkoła współpracuje z: 

1) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w          Pszczynie; 

2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszczynie; 

3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; 

4) Sądem Rejonowym w Pszczynie; 

5) Komendą Powiatową Policji w Pszczynie; 

6) Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie; 

7) Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 
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8) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; 

9) Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu; 

10) Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji; 

11) Domem Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach; 

12) Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie; 

13) Uniwersytetem Śląskim Filia w Cieszynie; 

14) Różnymi szkołami, stowarzyszeniami i fundacjami; 

15) różnego rodzaju instytucjami oraz ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla 

dzieci, młodzieży i rodziców innymi niż wyżej wymienione. 

2. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną polega przede wszystkim na konsultacjach                    

i doradztwie w zakresie: 

1) diagnozowania środowiska ucznia; 

2) działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów oraz wspieraniu 

rodziców i nauczycieli; 

3) wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu 

informacji na ten temat; 

4) wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia 

zawodowego; 

5) udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających                      

z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i  edukacyjnych. 

3. Współpraca  z  pozostałymi  instytucjami  działającymi  na  rzecz  rodziny,  dzieci   i młodzieży jest  
ukierunkowana  na  rozwiązywanie  indywidualnych  problemów z respektowaniem potrzeb 

ucznia i jego środowiska. 

4. Szkoła stara się o wsparcie finansowe na rzecz uczniów z projektów ogłoszonych                                  

przez organizacje i instytucje samorządowe, stowarzyszenia i fundacje. W głównej mierze                             

środki wykorzystywane są na pokrycie kosztów wycieczek, imprez kulturalnych i sportowych, 

doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, kosztów związanych z realizacją                              

innowacji pedagogicznych, szkolnych projektów, konkursów i inne. 
 

§ 7 

 

1. Szkoła wdraża tradycje i obrzędowość dla podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej m.in. poprzez: 

1) uroczyste pasowanie nowoprzybyłych uczniów i przyjęcie ich do społeczności szkolnej, 

2) organizowanie okolicznościowych apel, akademii, uroczystości i spotkań związanych                                  

z obchodami świąt państwowych, religijnych, i innych, 

3) noworoczne bale, 

4) aktywne poznawanie historii Śląska, 

5) różnego rodzaju konkursy wewnątrzszkolne i międzyszkolne, 

6) koncerty muzyczne i przedstawienia organizowane w szkole, 
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7) imprezy o charakterze sportowym, kulturalnym, integracyjnym, w tym Powiatowy Tydzień 

Osób Niepełnosprawnych, 

8) udział w rekolekcjach wielkopostnych, 

9) Święto Szkoły, 

10)   organizowanie wyjść i wycieczek tematycznych,  

11)   uroczyste pożegnanie absolwentów. 
 

2. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z zajęć religii oraz może zapewnić naukę etyki. 
 

 

ROZDZIAŁ 3 

Rekrutacja 

§ 8 

1. Szkoła jako placówka dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, 

metod pracy i wychowania, wyłączona jest z obowiązku przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego. 

2. Uczniowie powiatu pszczyńskiego przyjmowani są do Szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną ze względu                       

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. 

3. Uczniowie spoza powiatu pszczyńskiego przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną ze względu                          

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim oraz skierowania wydanego przez Starostę 
Pszczyńskiego. 

4. Przed przyjęciem do Szkoły, uczeń pełnoletni lub rodzice zobowiązani są dostarczyć: 

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół z prośbą o przyjęcie do Szkoły (druk dostępny                               
w sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej w zakładce "dokumenty dla rodziców"); 

3) kierowanie wydane przez Starostę Pszczyńskiego w przypadku ucznia spoza powiatu 
pszczyńskiego. 

4) świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia gimnazjum; 

5) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (dotyczy uczniów przyjmowanych do klas II-
III); 

6) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego; 

5. Po złożeniu wniosku rodzice/pełnoletni uczeń powinni dostarczyć do 15 sierpnia danego roku 

szkolnego: 

1) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych                         

do podjęcia praktycznej nauki zawodu – wydane przez lekarza medycyny pracy; 

2) pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych; 

3) kopię umowy zawartej z pracodawcą - dotyczy uczniów realizujących praktyczną naukę 

zawodu poza  szkołą; 

4) wypełniony arkusz informacyjny o uczniu (druk arkusza stanowi załącznik nr 1 Statutu 

Zespołu Szkół); 
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5) dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przyznanego 
przez zespół orzekający ZUS, o ile uczeń takie posiada; 

6) fotografię legitymacyjną 

6.  Rodzice/pełnoletni uczeń mogą zostać poproszeni   o: 

1) dostarczenie kopii IPET oraz kopii Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania  

Ucznia w przypadku, gdy uczeń realizował już obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w oparciu 
o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w innej szkole; 

2) wypełnienie arkusza wywiadu środowiskowego. 

 7.   skreślony 

       8.   skreślony 

       9.   skreślony 

     10. W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadza się rekrutację do klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia  

odrębnie dla kandydatów będącymi absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz ośmioletniej 
szkoły podstawowej. 

   11. W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w Szkole organizuje się odrębne oddziały dla 

absolwentów gimnazjum oraz absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej w zależności                       
od naboru. 

      12.  skreślony 

 

 
DZIAŁ II   

BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA 

 

Rozdział 4 

Bezpieczeństwo i opieka uczniów w Szkole 

 
§ 9 

1. Uczniowie mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. 

2. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od momentu jego dojścia do budynku Zespołu Szkół 

do momentu jego wyjścia z budynku po zakończonych zajęciach wg planu zajęć ucznia. 

3. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony 

przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 

4. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do systematycznych szkoleń w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Wychowawcy są zobowiązani na zajęciach z wychowawcą do poruszania z uczniami tematyki 

związanej z zasadami bezpieczeństwa. 
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§ 10 

1. Pracownicy Szkoły mogą podejmować działania zapobiegające niebezpiecznym sytuacjom, 

polegające na: 

1) zabezpieczeniu posiadanych przez ucznia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu                            
i przechowaniu ich w sekretariacie Szkoły, 

2) słownym przywołaniu ucznia do porządku, 

3) wyprowadzeniu ucznia w odosobnione miejsce, 

4) rozdzieleniu bójki, 

5) innych działaniach dotyczących nieprzewidywalnych sytuacji. 

2. W przypadku zabezpieczenia przedmiotów należących do ucznia, o których mowa w ust.1 pkt 1, 

uczeń może zgłosić się po lekcjach do nauczyciela lub pedagoga lub Dyrektora Szkoły po odbiór 
zabezpieczonych przedmiotów  lub w zależności od decyzji nauczyciela/pedagoga będą to musieli 
zrobić rodzice. 

§ 11 

Budynek Szkoły jest zabezpieczony zgodnie z zapisami § 8 Statutu Zespołu Szkół. 
 

§ 12 

1. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów uwzględnia równomierne 

rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodność zajęć w każdym dniu oraz nie 
łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem 

przedmiotów, których program tego wymaga. 

2. Szkoła zapewnia dbałość o czystość i higienę pomieszczeń klasowych, korytarzy i sanitariatów. 

3. Szkoła zapewnia ergonomiczne dostosowanie stanowisk nauki i pracy. 

 
§ 13 

1. Organizacja przerw lekcyjnych uwzględnia czas potrzebny uczniom na zjedzenie obiadu                                

w stołówce szkolnej. Ustala się piętnastominutową przerwę obiadową dla uczniów Szkoły w godz. 
12.15 do 12.30. 

2. Opiekę nad uczniami w stołówce szkolnej sprawują wychowawcy świetlicy. 
 

§ 14 

1. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, 
nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i opieki świetlicowej odpowiada nauczyciel, wychowawca 

lub opiekun zgodnie z aktualnym przydziałem czynności i planem zajęć; dotyczy to również 
zastępstw doraźnych i stałych. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających w Szkole podczas przerw międzylekcyjnych  

odpowiada nauczyciel, zgodnie z harmonogramem dyżurów i regulaminem dyżurów stanowiącym 
osobny dokument Zespołu Szkół. 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do kontroli obecności uczniów oraz 

natychmiastowego powiadomienia Dyrektora Szkoły o zaistniałych wypadkach zagrażających 

życiu, poważnych uszkodzeniach w sprzęcie i urządzeniach budynku szkolnego. 
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4. W przypadku organizacji imprez i wydarzeń szkolnych takich jak konkursy, zabawy, zajęcia 

integracyjne, rekolekcje oraz inne wg harmonogramu „Imprez szkolnych” odpowiedzialność                                    

i opiekę nad uczniami w danym oddziale pełni nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły lub 
jego zastępcy. 

 

§ 15 

Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych 

przez Szkołę realizuje się w sposób ustalony w § 9 Statutu Zespołu Szkół. 

 

§ 16 

1. Szkoła otacza uczniów szczególną opieką. Uczniom, którym potrzebna jest pomoc szkoła udziela 

wsparcia w szczególności  poprzez: 

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego, psychologa                              

i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo; 

2) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej; 

3) pomoc rzeczową; 

4) zapewnienie ciepłego posiłku; 

5) dopłaty do wycieczek i zielonej szkoły; 

6) organizowanie akcji charytatywnych przez Stowarzyszenie "Razem". 

2. Uczniowie mający trudne warunki rodzinne, losowe mogą korzystać ze stałych i doraźnych form 

opieki i pomocy materialnej, których źródłem są: 

1) środki Rady Rodziców - dofinansowanie udzielane na pisemny wniosek z uzasadnieniem 
złożony przez rodziców, wychowawcę lub nauczyciela, po pozytywnym jego rozpatrzeniu 
przez Radę  Rodziców; 

2) środki pomocy społecznej – organizowane za pośrednictwem pedagoga, psychologa, 

wychowawcy lub nauczyciela; 

3) środki pochodzące z instytucji charytatywnych, Stowarzyszenia "Razem" lub innych instytucji, 

stowarzyszeń lub fundacji - organizowane za pośrednictwem pedagoga, psychologa, 
wychowawcy lub  nauczyciela; 

4) bezinteresowne działania uczniów, nauczycieli i   rodziców. 

3. Zagadnienia profilaktyki niepożądanych zachowań uczniów zawiera Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny, który corocznie podlega  ewaluacji. 

 

Rozdział 5 

Procedury zwalniania z zajęć 

 
§ 17 

1.  W Szkole obowiązują procedury zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych: 

1) okazjonalnie – na prośbę rodziców lub pełnoletniego ucznia; 

2) z powodu złego samopoczucia ucznia; 
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3) z mocy prawa – w przypadku zwolnienia ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego lub informatyki z przyczyn zdrowotnych. 

 

§ 18 

1. Procedura zwalniania uczniów okazjonalnie z zajęć szkolnych na prośbę rodzica lub pełnoletniego 

ucznia jest następująca: 

1) rodzic/pełnoletni uczeń zwraca się z uzasadnioną pisemnie (w zeszycie                                                       

do korespondencji/dzienniku elektronicznym), telefonicznie lub osobiście prośbą o zwolnienie 

z wybranych zajęć; 

2) w przypadku pełnoletniego ucznia — uwzględniając jego niepełnosprawność i uzasadnienie 

prośby — wychowawca podejmuje decyduję o ewentualnym zwolnieniu ucznia; wskazana jest 
konsultacja z rodzicami ucznia lub pedagogiem szkolnym; 

3) rodzic może odebrać ucznia ze szkoły, wówczas fakt ten zgłasza na portierni                                          

szkolnej i dokumentuje odpowiednim wpisem do rejestru zwolnień uczniów znajdującym się                            

na portierni szkolnej; w przypadku pełnoletniego ucznia wpisu dokonuje sam uczeń; 

4) niepełnoletni uczeń może samodzielnie opuścić teren szkolny w przypadku wyraźnego, 

pisemnego wskazania rodzica;  

5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy występują przesłanki, że bezpieczeństwo  

ucznia jest zagrożone, zwolnienie ucznia może nastąpić w porozumieniu z pedagogiem 

szkolnym i Dyrektorem Szkoły; 

 

§ 19 

1. W przypadku złego samopoczucia ucznia: 

1) każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana                                         
i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy; 

2) nauczyciel, który zaobserwuje złe samopoczucie ucznia, albo przyjmie zgłoszenie ucznia w tej 

sprawie ma obowiązek: 

a) zapewnić uczniowi pomoc medyczną; w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub 

domniemania zagrożenia życia do ucznia wzywa się pogotowie ratunkowe, dyrektor 
Szkoły informuje o tym fakcie rodziców ucznia, 

b) powiadomić Dyrektora Szkoły o zdarzeniu – w przypadku poważnych zdarzeń, 

c) powiadomić rodziców ucznia o złym samopoczuciu ucznia i konsultować  z nimi wszystkie 

działania; w przypadku pełnoletniego ucznia powiadomienie rodziców i konsultacja działań 
nie jest konieczna, ale jest wskazana ze względu na niepełnosprawność ucznia. 

3) nauczyciel może przekazać chore dziecko pod opiekę pielęgniarki/higienistki szkolnej. 

2. Procedura zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia jest następująca: 

1) w przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę/ higienistkę, iż złe samopoczucie jest 

uzasadnione jakąś dolegliwością, pielęgniarka/higienistka w porozumieniu                                                 

z wychowawcą/nauczycielem lub wychowawca/nauczyciel powiadamia telefonicznie o tym 
fakcie rodziców i może prosić o przybycie do Szkoły, 

2) w razie konieczności wzywane jest pogotowie ratunkowe; Dyrektor Szkoły informuje o tym 

fakcie rodziców  ucznia, 
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3) do czasu przybycia rodziców lub pogotowia uczeń pozostaje pod opieką osoby dorosłej, 
najlepiej pielęgniarki/higienistki szkolnej, 

4) w sytuacji, gdy pielęgniarka/higienistka jest nieobecna w szkole Dyrektor Szkoły                                          

w porozumieniu z wychowawcą /nauczycielem    może: 

a) wezwać rodziców w celu odebrania dziecka ze Szkoły, 

b) wezwać pogotowie ratunkowe, jeśli w jego ocenie niezbędna jest natychmiastowa 
pomoc lekarza; powiadamia rodziców ucznia o tym fakcie. 

3. W przypadku ucznia pełnoletniego z objawami choroby, z uwagi na specyfikę niepełnosprawności 

Dyrektor Szkoły, wychowawca, nauczyciel przedmiotu, pedagog lub psycholog może zdecydować      

o zwolnieniu ucznia do lekarza o ile w drodze będzie on miał zapewnioną opiekę innego 
dorosłego lub zadecydować o zwolnieniu ucznia do domu w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

 

§ 20 

1. W określonych przypadkach uczeń może być zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego 

lub informatyki na czas określony w opinii o braku możliwości uczestnictwa w tych zajęciach 
wydanej przez lekarza. 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z w/w zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie tej opinii. 

3. Dyrektor Szkoły może również zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych                           

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych 
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a także uzyskiwania zwolnienia z zajęć 

informatyki jest następująca: 

1) rodzice lub pełnoletni uczeń występują z pisemnym podaniem o zwolnienie ucznia z realizacji 

zajęć wychowania fizycznego / informatyki lub o zwolnienie ucznia z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (druk podania - załącznik 

nr 2 Statutu Zespołu Szkół); 

2) do podania, o którym mowa w pkt 1, dołącza się opinię lekarską odpowiednio o braku 

możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach/ o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego; 

3) rodzice lub pełnoletni uczeń składają ww. dokumentację w sekretariacie Szkoły na początku 

roku szkolnego, a w razie konieczności, także w jego trakcie; 

4) Dyrektor Szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć lub zwolnieniu z wykonywania 

określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na druku podania; 

5) w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania rodzice lub pełnoletni uczeń 
pisemnie zostają poinformowani o podjętej przez Dyrektora Zespołu Szkół decyzji; 

6) w przypadku decyzji odmownej rodzice lub pełnoletni uczeń mogą się odwołać do Dyrektora 

Szkoły w terminie do 14 dni od uzyskania decyzji odmownej, decyzja Dyrektora wydana po 

odwołaniu jest ostateczna; 

7) podanie i decyzję Dyrektora Zespołu Szkół przechowuje się w arkuszu ocen ucznia. 
 

5. Uczeń zwolniony z zajęć z mocy prawa ma zapewnioną w tym czasie opiekę:  

1)  nie uczestniczy w zajęciach, ale przebywa pod opieką nauczyciela przedmiotu lub 
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2) w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu i wychowawcą świetlicy szkolnej przebywa                                  

w świetlicy szkolnej albo realizuje zajęcia rewalidacyjne; 

3) w przypadku, gdy zajęcia są w danym dniu ostatnią lekcją ucznia, może on być zwolniony do domu 

za zgodą rodziców; w przypadku ucznia pełnoletniego po skontaktowaniu się z rodzicem lub 

pedagogiem szkolnym. 

 

DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY 
 

§ 21 
1.  Organy Szkoły stanowią następujące organy Zespołu Szkół: 

1) Dyrektor Szkoły 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców 

4) Samorząd Uczniowski 

2. Dyrektor Zespołu Szkół jest Dyrektorem Szkoły w rozumieniu ustawy. 

3. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców stanowią wspólne organy dla wszystkich szkół wchodzących 
w skład Zespołu Szkół. 

4. Kompetencje wymienionych w ust. 1 organów są tożsame z organami Zespołu Szkół i określają je 
zapisy zawarte w Rozdziale 4 Statutu Zespołu Szkół oraz regulaminy stanowiące oddzielne 

dokumenty. 

§ 22 

Szczegółowe warunki współdziałania organów Szkoły, sposoby wymiany informacji oraz sposób 
rozwiązywania sporów między nimi określa § 13 Statutu Zespołu Szkół. 

 
§ 23 

Zaistniałe konflikty pomiędzy organami rozwiązuje się zgodnie z ustaleniami § 14 Statutu Zespołu 

Szkół. 

§ 24 

Szczegółowe zadania poszczególnych organów Szkoły określają zapisy § 15,16,17 i 18 Statutu Zespołu 
Szkół. 

 

DZIAŁ IV 
               WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 
§ 25 

1. Rodzice współdziałają z Dyrektorem Szkoły i jej pracownikami w sprawach kształcenia uczniów, 

wychowania i opieki nad nimi oraz innej statutowej działalności Zespołu Szkół. 
2. Prawną reprezentacją ogółu rodziców jest Rada Rodziców, o której mowa w § 17 Statutu Zespołu 

Szkół. 

3. Dyrektor Szkoły przynajmniej raz w roku zapoznaje rodziców na zebraniu ogólnym                                        
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z podstawowymi zadaniami realizowanymi przez placówkę, Może to robić również na zebraniach 
Rady Rodziców. 

§ 26 

1. Rodzice współuczestnicząc w procesie dydaktyczno-wychowawczym mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych klasy, w której syn lub córka 

aktualnie się uczy; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania sprawdzianów; 

3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce, oraz 

uzyskania informacji o przewidywanym dla ucznia śródrocznym i rocznym stopniu 
niedostatecznym oraz przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia z danego przedmiotu; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 

5) zwolnienia dziecka z zajęć szkolnych wg zasad ustalonych w Statucie Szkoły; 

6) wyrażania opinii na temat pracy Szkoły i przekazywania jej Dyrektorowi Zespołu Szkół, 

organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny; 

7) uczestniczenia w spotkaniach zespołów ds. IPET ucznia; 

8) obserwacji pracy dziecka na zajęciach podczas ogłoszonych zajęć otwartych w danej szkole 

lub po uzgodnieniu terminu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia; 

9) decydowania o nauczaniu dziecka religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie lub rezygnacji 
z nauczania tego przedmiotu wg zasad zawartych w Statucie Szkoły; 

10) dostępu do dziennika elektronicznego. 
 

 § 27 

1. Do udzielania rodzicom bieżącej informacji o postępach lub trudnościach w nauce i zachowaniu 
ich dzieci, zobowiązani są nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, specjaliści oraz 

Dyrektor Szkoły. 

2. Do zapoznania rodziców z treścią podstawowych dokumentów regulujących pracę dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą Szkoły zobowiązani są nauczyciele przedmiotów, wychowawcy oraz 
Dyrektor Szkoły. 

3. Do udzielania rodzicom informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich 

dzieci zobowiązani są nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, specjaliści oraz 
Dyrektor Szkoły. 

4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Zespół Szkół informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od nich 
opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

§ 28 

1. Zapewniając rodzicom prawo do pełnej informacji o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, 
postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach, organizowane 
są przynajmniej 2 zebrania rodziców w ciągu roku szkolnego. 

2. Rodzic może odbyć rozmowę indywidualną z nauczycielem wychowawcą, nauczycielem 

przedmiotu, specjalistą i Dyrektorem Szkoły telefonicznie lub w czasie wyznaczonych konsultacji 
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lub w innym terminie, po wcześniejszym jego ustaleniu. 

 

3. Informacja o terminach zebrań i konsultacji znajduje się na stronie internetowej Szkoły w 

zakładce "Dokumenty dla rodziców", podawana jest rodzicom podczas pierwszego wrześniowego 

zebrania rodziców oraz jest zapisana w pierwszym numerze gazetki dla rodziców. W szczególnych 
przypadkach terminy te mogą ulec zmianie, wówczas rodzice informowani są o tym fakcie poprzez 
adnotację w zeszycie do korespondencji lub poprzez korespondencję dziennika elektronicznego. 

4. Podczas zebrań rodzice otrzymują bezpłatną gazetkę dla rodziców, która zawiera najważniejsze 

informacje z życia Szkoły, porusza problemy wychowawcze i społeczne. 

5. W sprawach wymagających konsultacji rodzic może zostać wezwany do Szkoły (druk wezwania 

rodziców do Szkoły - załącznik nr 6 Statutu Zespołu Szkół). 

6. Rodzice mogą być zachęcani przez Dyrektora i pracowników Szkoły do członkostwa i aktywnego 
działania w Stowarzyszeniu "Razem" oraz innej aktywności na rzecz statutowej działalności 

Zespołu Szkół. 

 

§ 29 

Rodzice przyjmują na siebie obowiązki, w szczególności: 

1) zapewnienia dziecku odpowiednich warunków umożliwiających mu przygotowanie się                       

do zajęć; 

2) zapewnienie dziecku niezbędnych pomocy dydaktycznych; 

3) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

4) systematycznego usprawiedliwiania nieobecności dziecka, w formie pisemnej lub poprzez 

dziennik elektroniczny, w terminie do 7 dni od ponownej obecności ucznia w szkole -                              
w przypadku ucznia niepełnoletniego; 

5) zgłoszenia wychowawcy przyczyny dłuższej nieobecności ucznia w szkole (telefonicznie lub 

osobiście lub przez dziennik elektroniczny) w terminie do 5 dni od pierwszej nieobecności -                        

w przypadku ucznia niepełnoletniego; 

6) uczęszczania na spotkania organizowane przez wychowawcę klasy, Radę Rodziców lub 

Dyrektora Szkoły; 

7) zgłaszania się do Szkoły na wezwania: nauczyciela wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, 

specjalistów oraz Dyrektora Szkoły; 

8) systematycznego kontaktowania się z nauczycielami uczącymi, pedagogiem szkolnym, 

Dyrektorem Zespołu Szkół zwłaszcza, gdy dziecko sprawia kłopoty wychowawcze i ma 

trudności w nauce; 

9) założenia – na prośbę wychowawcy - na początku roku szkolnego zeszytu do korespondencji 

oraz systematycznego sprawdzania i podpisywania w nim nowych informacji i dopilnowania 

codziennego noszenia zeszytu do korespondencji przez ucznia do Szkoły; 

10) poinformowania wychowawcy o decyzji sądu o ubezwłasnowolnieniu lub ograniczeniu praw 

obywatelskich w przypadku pełnoletniego ucznia. 
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DZIAŁ V 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 30 

1. Szkoła organizuje kształcenie zawodowe w trzyletnim cyklu kształcenia w zawodzie kucharz oraz 

przygotowuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

2. Szkoła może wprowadzać nowe kierunki kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Kształcenie w Szkole prowadzone jest do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym,                       

w którym uczeń kończy 24 rok życia.  

4. Uczniom Szkoły, którzy oprócz niepełnosprawności intelektualnej mają orzeczoną 

niepełnosprawność ruchową gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. 

5. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym, 
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzeniem minister właściwy ds. 
oświaty i wychowania. 

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

organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły. 

7. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Szkoły Dyrektor 

Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

ucznia. 

8. Arkusz organizacyjny Szkoły uwzględnia w danym roku szkolnym zajęcia rewalidacyjne oraz 

zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

9.  W Szkole do dokumentowania zajęć lekcyjnych, rewalidacyjnych, świetlicowych, zajęć z zakresu 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej używa się dziennika elektronicznego. 

 

§ 31 

1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego organizowane są w formie: 

1) zajęć teoretycznych, 

2) praktycznej nauki zawodu. 

2. Teoretyczne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się w pracowniach szkolnych. 

3. Praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych może odbywać się w pracowniach 

szkolnych w zależności od przyjętego w danym roku szkolnym rozwiązania organizacyjnego. 

4. Praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych może odbywać się u pracodawców na 

podstawie: 

1) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym                            
a pracodawcą; 

2) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między Dyrektorem Szkoły a pracodawcą 

przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. 

5. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu określają przepisy prawa oświatowego. 

6. skreślony 

7. Praktyczną naukę zawodu organizuje się dla ucznia w celu opanowania przez niego umiejętności 

zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 
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8. Zakres i wymiar praktycznej nauki zawodu określają podstawy programowe dla kształcenia 
danego zawodu oraz ramowe plany nauczania. 

9. Szczegółowy regulamin praktycznej nauki zawodu znajduje się na tronie internetowej Szkoły 

www.zs3s.pna.pl. 

 

§ 32 

W klasach Branżowej Szkoły I Stopnia stosuje się: 

1) dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów – absolwentów 

gimnazjum; 

2) podstawę programową uczniów-absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 

 

§ 33 

1. Szkoła organizuje nauczycielom, rodzicom i uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną na 

zasadach określonych przepisami prawa oświatowego. 

2. Uczniowi pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z nim 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów a także w formie: 

1) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i korekcyjno –kompensacyjnych; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 
kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

4) porad, konsultacji i warsztatów. 

3. Rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w formie: 

1) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń ze specjalistami; 

2) rozmów indywidualnych, zebrań i prelekcji. 

4. Udział w zajęciach pomocy psychologiczno -pedagogicznej jest dobrowolny i nieodpłatny. 

 

§ 34 

1. Wszystkim uczniom Szkoły przysługują zajęcia rewalidacyjne. 

 

2. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są przez nauczycieli oraz specjalistów, mają charakter 

terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. 

3. Dla osiągnięcia założonych celów nacisk powinien być położony na mocne strony ucznia. 

4. W ramach zajęć rewalidacyjnych uczniom organizuje się (z podaniem skrótów zapisów): 

1) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne — 

w szczególności dla uczniów z Autyzmem: rew.–USK; 

2) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz alternatywnych metod komunikacji 

— w szczególności dla uczniów z zaburzeniami wzroku i słuchu: rew. OPAK; 

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: rew. ZDW; 

4) korekcję wad mowy: rew. KWM; 

http://www.zs3s.pna.pl/
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5) korekcję wad postawy: rew. KWP; 

6) zajęcia ogólnorozwojowe: rew. O; 

7) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: rew. ZKK; 

8) zajęcia integracji sensorycznej: rew. SI; 

9) trening emocji: rew. TE; 

10) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne: rew. ES 

11) inne zajęcia, w tym: 

a) trening EEG Biofeedback: rew. BF 

b) trening słuchowy metodą Warnkego: rew. TSW 

c) trening słuchowy metodą Tomatisa: rew. TST 

d) muzykoterapia: rew. MT 

5. Charakter zajęć określony jest w IPET ucznia. 

 

§ 35 

1. O rodzaju, formie i ilości zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć 

rewalidacyjnych dla ucznia decyduje zespół do spraw IPET. 

2. Decyzję o przyznaniu rodzaju zajęć podejmuje się na podstawie orzeczenia lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, diagnozy wynikającej z wywiadu z rodzicami i obserwacji ucznia 

oraz innych dostępnych źródeł, a także na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia dokonanej przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. 

3. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych mogą być 

prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

§ 36 

1. Szkoła może zorganizować uczniom nauczanie religii i etyki. Lekcje religii i etyki są prowadzone                      

w Szkole dla uczniów, których rodzice lub pełnoletni uczniowie wyrażą życzenie udziału                                   
w zajęciach w formie pisemnego oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia udział w zajęciach staje 
się obowiązkowy. 

 

2. Oświadczenie składa się na cały okres nauki w Szkole i nie musi ono być ponawiane w kolejnym 

roku szkolnym. Może być natomiast zmienione w każdym momencie, w formie pisemnej 
rezygnacji z udziału w zajęciach. 

3. Druk oświadczenia rodziców/pełnoletniego ucznia w sprawie uczęszczania ich dziecka 

/pełnoletniego ucznia na lekcje religii/etyki stanowi załącznik nr 3 Statutu Zespołu Szkół. 

4. Uczniom niekorzystającym z lekcji religii lub etyki szkoła zapewnia opiekę w czasie trwania tych 

zajęć. 

5. Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. 

6. Uczeń może uczęszczać jednocześnie na lekcje religii i etyki, jeśli są w szkole organizowane. 

7. Uczniowie korzystający z nauki religii poza szkołą otrzymują ocenę klasyfikacyjną z religii na 
podstawie pisemnego zaświadczenia wydanego przez katechetę prowadzącego te zajęcia. 

8. Ocena klasyfikacyjna z religii i etyki jest wliczana do średniej ocen, nie wpływa jednak na 

promocję ucznia. 
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9. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania 

wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego – w przypadku Kościoła Katolickiego lub 

zwierzchników kościołów – w przypadku organizowania religii innych wyznań. 

10. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 
 

§ 37 

1. Szkoła organizuje uczniom zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”. Program zajęć jest zgodny                       

z podstawą programową kształcenia ogólnego. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlega ocenie, nie ma wpływu na 

promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie przez ucznia Szkoły i nie wpisuje się 
go na świadectwie szkolnym. 

3. Rodzic lub pełnoletni uczeń może złożyć u Dyrektora Zespołu Szkół pisemny wniosek o rezygnacji 

uczestniczenia w tych zajęciach (załącznik nr 10 Statutu Zespołu Szkół). 

4. W przypadku, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”, a zajęcia 

odbywają się pomiędzy lekcjami, Szkoła w tym czasie zapewnia uczniowi opiekę świetlicową lub 

zajęcia rewalidacyjne. 

§ 38 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednym roku 

szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania                         

w danej klasie. 

2. Liczba uczniów w oddziale Szkoły powinna wynosić: 
 

1) nie więcej niż 16 – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 

2) nie więcej niż 6 – dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim. 

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale może 

być niższa od określonej w ust. 1. 

4. Podział na grupy ustala Dyrektor Szkoły uwzględniając specyfikę danych zajęć, konieczność 

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz warunki lokalowe pracowni, gdzie mają się odbywać 

zajęcia. 

5. Zajęcia, które odbywają się w zespołach międzyoddziałowych oraz zasady organizacji tych zajęć 

ustala Dyrektor. 

6. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

§ 39 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo -

lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 
edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
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3. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze trwają 60 minut. 

4. Zajęcia rewalidacyjne trwają 60 minut. 

5. Zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej trwają 45 minut. 

6. W Szkole organizuje się zajęcia poza systemem klasowo-lekcyjnym, np.: koła zainteresowań, 
zajęcia świetlicowe. Wówczas czas trwania zajęć ustalony jest na podstawie przepisów prawa 
odpowiednio do formy i rodzaju zajęć. 

§ 40 

1. Dyrektor Szkoły dopuszcza do realizacji zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania na 

dany etap edukacyjny, tworząc szkolny zestaw programów nauczania. 

2. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów 

nauczania całości podstawy kształcenia ogólnego oraz podstawie programowej kształcenia                         
w zawodach. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych 

opracowywanych dla uczniów. 

 

§ 41 

1. Nauczyciele przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

 

2. Dyrektor Szkoły, na podstawie propozycji zespołu nauczycieli, o którym mowa w § 36 ust.2 pkt 1, 

2, 3 Statutu Zespołu Szkół ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy, przez co najmniej trzy lata szkolne, 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady rodziców. 

3. Dyrektor Szkoły zamieszcza corocznie na stronie internetowej Szkoły zestawy podręczników                              

i materiałów edukacyjnych obowiązujących w danej klasie. 
 

§ 42 

1. W oddziałach Szkoły organizuje się Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, w tym 
zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia, zgodnie z ramowym planem nauczania tych 

klasach. 

2. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany 
przez doradcę zawodowego. 

3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) realizuje się we współpracy                                  

z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Pszczynie, innymi poradniami specjalistycznymi oraz 

instytucjami samorządowymi, w tym z urzędem pracy. 

4. Szkoła realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego, w szczególności: 

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc 

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja, udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla danego 
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poziomu kształcenia; 

3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji dotyczących 

rynku pracy; 

4) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom, instytucji i organizacji wspierających 

funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym; 

5) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom alternatywnych możliwości kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych; 

6) wskazywanie programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 

7) udzielanie indywidualnych porad uczniom, rodzicom i nauczycielom; 

8) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących do świadomego planowania 

kariery zawodowej. 
 

§ 43 

1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować indywidualne 

nauczanie dla ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego 

przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub inne poradnie specjalistyczne. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje się w miejscu pobytu ucznia na zasadach określonych 

przepisami prawa oświatowego. 

3. W celu pełnego osobowego rozwoju ucznia objętego indywidualnym nauczaniem oraz jego 
integracji ze środowiskiem rówieśniczym Dyrektor Szkoły w miarę posiadanych możliwości, 

uwzględniając stan zdrowia organizuje uczniowi uczestniczenie w życiu Szkoły. 

4. W przypadku indywidualnego nauczania Dyrektor Szkoły określa sposób realizacji zajęć 

prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu. 

 

§ 44 

1. W Szkole prowadzone są działania związane z propagowaniem idei wolontariatu. 

2. Koordynatorem działań z zakresu wolontariatu jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły 

na początku roku szkolnego. 

3. Wolontariat w Szkole ma postać: 

1) wolontariatu akcyjnego — jednorazowe lub cykliczne akcje, włączające uczniów                                

w działania na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej, przykładowo: 

a) udział w akcji „Góra grosza”, 

b) zbieranie nakrętek, 

c) zbieranie baterii, 

d) działania kulturalne — występy uczniów poza szkołą, 

e) inne działania; 

2) współpracy z wolontariuszami spoza placówki — zewnętrzna pomoc przy organizacji lub 
przeprowadzeniu konkretnego wydarzenia, zawartego w planie imprez szkolnych oraz 

innych przedsięwzięć. 
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§ 45 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły                                
a szkołą wyższą lub za zgodą Dyrektora Szkoły pomiędzy poszczególnymi nauczycielami a szkołą 
wyższą. 

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z przepisami prawa 

oświatowego. 

§ 46 

Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada pomieszczenia i niezbędne wyposażenie zgodnie                                     

z zapisami § 23 Statutu Zespołu Szkół. 
 

§ 47 

Szkoła posiada bibliotekę z czytelnią i wypożyczalnią, zgodnie z zapisami § 24 Statutu Zespołu Szkół. 

§ 48 

Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców oraz 

organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, Szkoła 

organizuje świetlicę zgodnie z zapisami § 25 Statutu Zespołu Szkół. 

§ 49 

W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła organizuje 

stołówkę, zgodnie z zapisami § 26 Statutu Zespołu Szkół. 

§ 50 

Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz środków 

odurzających. 

§ 51 

Do realizacji celów statutowych Zespół Szkół umożliwia uczniom i pracownikom dostęp do Internetu, na 

zasadach określonych w § 27 Statutu Zespołu Szkół. 

 

 

DZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 
§ 52 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły są zarazem nauczycielami i pracownikami Zespołu Szkół. Ich 

obowiązki i zadania są określone w § 29 i 30 Statutu Zespołu Szkół, zadania nauczyciela bibliotekarza 

określa § 32 Statutu Zespołu Szkół, zadania pedagogów i psychologów i logopedy określa § 33 i 34 

Statutu Zespołu Szkół. 

 

§ 53 

1. Dyrektor Szkoły część swoich zadań powierza wicedyrektorowi, który zastępuje Dyrektora Szkoły 

w czasie jego nieobecności. 

2. Zadania wicedyrektora określone są w § 19 Statutu Zespołu Szkół. 
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3. Kierownik gospodarczy Szkoły jest pracownikiem administracyjnym. Zakres jego kompetencji 

określa § 20 Statutu Zespołu Szkół. 

4. Zakres czynności na stanowisku główny księgowy określa § 21 Statutu Zespołu Szkół. 

 

§ 54 

1. Dyrektor Szkoły przydziela każdemu oddziałowi nauczyciela -wychowawcę. 

 

2. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

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

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia; 

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

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

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, w tym 

treści z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich 
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 
indywidualna opieka (dotyczy to uczniów uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami                                       

i niepowodzeniami); 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec 

młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły, 

d) informowania o zmianach i modyfikacji IPET ucznia; 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi 

wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz 
zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

4. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program Wychowawczo-

Profilaktyczny Szkoły i Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego; 

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły                             

i planem wychowawczym klasy; 

3) zapoznanie rodziców ucznia z jego indywidualnym programem edukacyjno– 

terapeutycznym oraz informowanie o modyfikacjach dokonywanych w programie; 

4) zapoznanie uczniów i rodziców z przepisami Statutu Szkoły w szczególności dotyczącymi 
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praw i obowiązków ucznia oraz wewnątrzszkolnych zasad oceniania w następującej formie: 

a) rodzicom informacje przekazywane są podczas pierwszego wrześniowego zebrania                        

z rodzicami w danym roku szkolnym, a w razie zmian w roku szkolnym – podczas 
kolejnych zebrań, 

b) uczniom informacje przekazywane są podczas zajęć z wychowawcą do końca września 
danego roku szkolnego lub na bieżąco w przypadku zmian - dokumentowane wpisem 

tematu zajęć do dziennika lekcyjnego; 

5) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na 

początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego; 

6) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych 

i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, 
sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych; 

7) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji nauczania i wychowania 

poprzez: 

a) założenie i prowadzenie dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej, wypełnianie 

arkuszy ocen oraz świadectw, zakładanie, przechowywanie i aktualizowanie 

indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, 

b) ocenianie zachowania zgodnie z kryteriami przyjętymi w Statucie Szkoły, 

c) analizowanie zachowań uczniów wynikających z adnotacji umieszczanych przez 

pracowników Szkoły na Tablicy Postaw Uczniowskich, zgodnie z procedurą przyjętą  

w Statucie Szkoły, 

8) kształtowanie osobowości ucznia, 

9) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, 

10) organizowanie uczniom udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej                                

i socjalnej w indywidualnie rozpatrzonych przypadkach, 

11) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

12) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami, 

13) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, 

egzekwowanie obowiązku nauki, w tym informowanie pedagoga szkolnego                                                        

o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia, 

14) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach 
zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych, 

15) dbanie o prawidłowe stosunki między uczniami, 

16) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na 

terenie klasy, szkoły, osiedla, 

17) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn 

niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych                                      
w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami 

ucznia, 
 

18) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań 
profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 
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19) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania 

zasad bhp w szkole i poza nią, 

20) założenie wspólnie z rodzicami, opieczętowanie i prowadzenie zeszytu do korespondencji, 

21) współpracę z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 

5.  Rozmowy indywidualne dotyczące ucznia oraz obecność i porządek zebrania z rodzicami wychowawca 
dokumentuje odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym (notatka z rozmowy) oraz listą obecności 
rodziców na zebraniu. 

 
§ 55 

W Szkole funkcjonują nauczycielskie zespoły zadaniowe. Zespoły te powołuje Dyrektor Szkoły na czas 

określony lub nieokreślony. Szczegółowe rodzaje i zadania zespołów określają zapisy § 36 Statutu 
Zespołu Szkół. 

 
DZIAŁ VII                          

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 
Rozdział 6 

Prawa i obowiązki ucznia 
 

§ 56 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego 

stroju w stonowanych barwach. Uczeń nie może mieć ubrań z wulgarnymi i obraźliwymi 
nadrukami, głębokich dekoltów, spódnic i spodenek krótszych niż do połowy uda. 

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy: 

1) dziewczęta: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, czarne lub granatowe spodnie, 

czarna lub granatowa  sukienka; 

2) chłopcy: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie. 

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego i zajęć korygujących wady postawy uczniów obowiązuje 

czysty strój sportowy. 

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach 

niepozostawiających śladów. 

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu                            

i bezpieczeństwu. 

 

§ 57 

1. W Szkole obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych, chyba, że za zgodą nauczyciela w szczególnych, indywidualnie rozpatrzonych 

przypadkach. 

2. Nauczyciel w czasie zajęć może zdecydować o korzystaniu z telefonów komórkowych i innych 
urządzeń w razie potrzeby wynikającej z procesu dydaktycznego. 

3. Uczeń wnoszący do budynku Szkoły telefon zobowiązany jest go wyłączyć i przechowywać go                      

w plecaku/torbie szkolnej. 
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§ 58 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń w szczególności ma prawo do: 

1) zapoznania się z celami edukacyjnymi, terapeutycznymi i stawianymi mu wymaganiami; 

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiedniej do osiągniętego rozwoju; 

3) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości; 

4) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

5) korzystania z zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych; 

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami BHP; 

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

oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

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

biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, korzystania z dostępu do dziennika 
elektronicznego; 

9) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, na 

zasadach określonych w regulaminie wypożyczania uczniom podręczników i materiałów 

edukacyjnych; 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym; 

11) zajęć szkolnych i pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowana i uzdolnienia; 

12) wyrażania własnych opinii, posiadania własnych poglądów zgodnych z ogólnie przyjętymi 

normami społecznymi; 

13) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń                       

w życiu klasy i Szkoły; 

14) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 

15) redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

16) uczeń ma prawo do wyrażania swoich opinii i uwag w sposób anonimowy w celu 
zdiagnozowania problemu wśród uczniów; 

17) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo 
wyborcze); 

18) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich 

sprawach Szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej 
podstawowych praw uczniów; 

19) pomocy i opieki na zasadach określonych w Statucie Szkoły; 

20) złożenia skargi w przypadku, kiedy uważa, że, jego prawa zostały poważnie naruszone; 

21) wniesienia zastrzeżeń, co do przyznanej nagrody oraz odwołania się od nałożonej kary. 

 

 



29  

§ 59 

1. W przypadku naruszenia praw uczniowskich uczeń lub rodzic może złożyć w Szkole skargę do: 

1) wychowawcy klasy; 

2) pedagoga szkolnego; 

3) Dyrektora Szkoły. 

2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie. 

3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 

4. W przypadku wpłynięcia skargi, wychowawca klasy, pedagog lub Dyrektor Szkoły rozpatruje 

skargę w ciągu 7 dni roboczych od daty jej złożenia i pisemnie informuje ucznia i jego rodziców                      
o jej wyniku oraz podjętych działaniach w razie stwierdzenia zasadności skargi. 

§ 60 

1. Wszystkim uczniom przysługują równe uprawnienia: 

1) uczeń może uczestniczyć w kołach zainteresowań organizowanych w Szkole w czasie,                           

w którym nie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także w konkursach, 
imprezach, wycieczkach szkolnych; 

2) uczeń reprezentujący szkołę w konkursach, zawodach sportowych i innych może być 

zwolniony z obowiązkowych zajęć lekcyjnych; 

3) uczeń może być nagradzany za osiągnięcia w różnych dziedzinach życia szkolnego; 

4) uczeń może korzystać z wyjazdów śródrocznych (zielone szkoły). 

2. Korzystanie z uprawnień może zostać ograniczone z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, 

ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw                    

i wolności osób a także na okoliczność kary nałożonej na ucznia. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 
 

§ 61 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły i stosownych 

regulaminach, z uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych ustaleń zawartych w IPET,                         
a w szczególności: 

1) systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne; 

2) systematycznie pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy i umiejętności; 

3) zachowywać się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią; 

4) właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych: 

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, 

b) nie rozmawiać z innymi uczniami bez zgody lub polecenia nauczyciela, 

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu do tego przez nauczyciela; 

5) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, odrabiać prace polecone przez 

nauczyciela do wykonania; 

6) uczęszczać na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne; 

7) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach w szkole na zasadach określonych w Statucie 
Szkoły; ucznia niepełnoletniego usprawiedliwia rodzic; 
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8) uczeń pełnoletnie ma obowiązek zgłoszenia wychowawcy przyczyny dłuższej nieobecności 
(telefonicznie lub osobiście) w terminie do 5 dni od pierwszego dnia nieobecności; 

9) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności; 

10) dbać o honor i tradycję Szkoły oraz współtworzyć jej autorytet; 

11) dbać o piękno mowy ojczystej; 

12) okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom Szkoły; 

13) przestrzegać zasad współżycia społecznego: 

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c) szanować poglądy i przekonań innych, 

d) szanować prawo do godności i wolności drugiego człowieka, 

e) zachowywać tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych 

w zaufaniu, chyba, że szkodziłby to ogółowi, zdrowiu czy życiu; 

14) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu, nie pić 

alkoholu, nie używać e-papierosów, nie używać narkotyków ani innych środków odurzających 

itp.; 

15) zachowywać czysty i schludny wygląd; 

16) troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz — za zniszczone 

mienie Szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice; rodzice zobowiązani są 

osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu 
nowego mienia; 

17) przestrzegać zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

na terenie Szkoły (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym). 

2. Uczeń opuszczający Szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez 

Dyrektora Szkoły (oddać kluczyk do szafki, oddać książki do biblioteki, zwrócić podręczniki,                              
z których korzystał i inne). 

 

Rozdział 7                            

Formy nagród i kar 

§ 62 

1. Uczeń Szkoły może zostać wyróżniony i nagrodzony za: 

1) rzetelną naukę i pracę społeczną; 

2) wzorową postawę uczniowską; 

3) szczególne osiągnięcia. 

2. Formy nagród: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) adnotacja pisemna w dzienniku elektronicznym oraz w zeszycie do korespondencji; 

3) pochwała Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym; 
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4) list gratulacyjny do rodziców; 

a) nagrody książkowe za wzorowe zachowanie, promocję z wyróżnieniem, wzorową 

frekwencję lub wzorową aktywność społeczną na rzecz klasy, Szkoły i środowiska, 

5) inne nagrody rzeczowe np. piłki, przybory szkolne itp.; 

6) inne formy nagród wynikające z symboliki i tradycji Szkoły: 

a) Odznaka Korczakowska przyznawana w trzech kategoriach: Poszukiwacz Wiedzy, 
Osiągający Sukcesy, Mistrz Dobrego Zachowania. 

3. Zasady przyznawania nagród, o których mowa w ust. 2 pkt 6 zawarte są w Regulaminie 

Przyznawania Odznak Korczakowskich, będący załącznikiem nr 14 Statutu Zespołu Szkół. 

4. Uczeń może otrzymać wyżej wymienione nagrody, pochwały i wyróżnienia na uroczystościach 

szkolnych w obecności całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości. 
 
 

§ 63 

1. Uczeń może zostać ukarany za: 

1) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i łamanie regulaminów obowiązujących w szkole; 

2) łamanie ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego. 

2. Formy kar: 

1) upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela, pedagoga szkolnego lub Dyrektora Szkoły 

podczas rozmowy z uczniem; 

2) upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela lub pedagoga szkolnego z wpisem do 

dziennika elektronicznego oraz do zeszytu do korespondencji; 

3) wezwanie rodziców do Szkoły celem rozmowy na temat zachowania ucznia, podjęte decyzją 

Dyrektora Szkoły lub wychowawcy i pedagoga/psychologa szkolnego; 

4) zawieszenie prawa do udziału w atrakcyjnych imprezach szkolnych lub nieobowiązkowych 

zajęciach podjęte decyzją wychowawcy i pedagoga/ psychologa szkolnego lub zespołu ds. 

IPET — uczniowi organizuje się w tym czasie opiekę nauczyciela; o decyzji informuje się 

rodziców telefonicznie lub wpisem do zeszytu do korespondencji; 

5) poinformowanie rodziców o złym zachowaniu w formie listu z naganą, podjęte decyzją 
Dyrektora Szkoły po konsultacji z wychowawcą i pedagogiem/ psychologiem szkolnym; 

4) powiadomienie policji w celu odbycia rozmów dyscyplinujących lub wszczęcia postępowania 

w przypadku czynów przestępczych, w tym naruszenia statusu prawnego nauczycieli                                

i pracowników Szkoły; pisemne powiadomienie o tym fakcie rodziców. 

3. Kara, o której mowa w ust.2 pkt 4 jest nakładana także zgodnie z procedurą opisaną w § 65 pkt.2 

4. Formy kary nałożonej na ucznia zależy od wagi popełnionego czynu. 

5. W szczególnych przypadkach uczeń może zostać przeniesiony do innej placówki lub zostać 

skreślony z listy uczniów – zgodnie z postanowieniami Statutu. 

6. Uczeń, który wskutek złego zachowania kogoś obraził lub zniszczył mienie osobiste innych 
uczniów oraz mienie szkolne obowiązany jest do przeproszenia obrażonego i w razie konieczności 
naprawy wyrządzonej szkody. Za szkody popełnione przez ucznia niepełnoletniego 
odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice ucznia. 
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§ 64 

Postawy uczniowskie godne pochwały lub wymagające nagany mogą być przez pracowników Szkoły 

ogłaszane na Tablicy Postaw Uczniowskich znajdującej się na korytarzach szkolnych. Przyjmuje się 
następującą procedurę: 

1) w przypadku pozytywnych postaw uczniowskich: 

a) nauczyciel lub inny pracownik Szkoły opisuje na kartce pozytywne zachowanie ucznia; 

b) ww. adnotację z datą i podpisem nauczyciela/pracownika Szkoły umieszcza się na Tablicy 

Postaw Uczniowskich tak, by nazwisko dziecka było widoczne; 

c) pozytywne zachowania uczniów są przedstawiane przez opiekuna samorządu na apelu 
szkolnym i nagradzane ustną pochwałą; 

d) po apelu wychowawca otrzymuje od opiekuna samorządu adnotację z pozytywną uwagą 

danego ucznia i wpisuje do dziennika elektronicznego oraz udziela uczniowi dodatkowej 
pochwały na forum klasy; o tym fakcie poinformowani są rodzice ucznia poprzez wpis w 
zeszycie korespondencji; 

2) w przypadku nagannych postaw uczniowskich: 

a) nauczyciel lub inny pracownik Szkoły opisuje niepożądane zachowanie ucznia uwzględniając 
datę i swój podpis i umieszcza na Tablicy Postaw Uczniowskich tak, by nazwisko dziecka 

było niewidoczne; 

b) po apelu (najbliższym od wywieszenia uwagi) wychowawca otrzymuje od opiekuna 

Samorządu adnotację z uwagą danego ucznia i wpisuje do dziennika elektronicznego oraz 

udziela uczniowi upomnienia lub nagany; 

c) niepożądane zachowania uczniów z Tablicy Postaw omawiane są w klasie przez 

wychowawcę i w razie konieczności przez zespół nauczycieli ds. IPET; 

d) trzy nagany udzielone w ten sposób w czasie 1 miesiąca powodują zawieszenie 

uprawnień ucznia do udziału w najbliższej imprezie, atrakcyjnych nieobowiązkowych 

zajęciach lub wycieczce szkolnej i poinformowanie o tym rodziców telefonicznie lub                    

w zeszycie do korespondencji. 

§ 65 

1. Uczeń lub jego rodzic może wnieść zastrzeżenia, co do przyznanej nagrody lub odwołać się od 

nałożonej kary do: 

1) wychowawcy klasy; 

2) pedagoga szkolnego; 

3) Dyrektora Szkoły. 

2. Zastrzeżenie/odwołanie powinno być złożone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Wycofanie przez ucznia lub rodzica zastrzeżenia/odwołania powoduje wstrzymanie biegu jego 

rozpatrzenia. 

4. W przypadku wpłynięcia zastrzeżenia/odwołania, wychowawca klasy, pedagog lub Dyrektor 

Szkoły rozpatruje zastrzeżenie/odwołanie w ciągu 7 dni roboczych od daty jego złożenia i pisemnie 
informuje ucznia i jego rodziców o wyniku rozpatrzenia zastrzeżenia/odwołania oraz podjętych 
działaniach w razie stwierdzenia zasadności zastrzeżenia/odwołania. 
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Rozdział 8 

Procedury egzekwowania obowiązku szkolnego i skreślenie z listy uczniów 

 
§ 66 

1. Dyrektor Szkoły jest obowiązany powiadomić dyrektora publicznej szkoły, w obwodzie, której 

uczeń mieszka o przyjęciu ucznia do Szkoły oraz o spełnianiu przez ucznia obowiązku nauki. 

2. Opieką, wychowaniem i kształceniem w Szkole obejmuje się uczniów, dla których wydano 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną 
w stopniu lekkim, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inne 

poradnie specjalistyczne. 

3. Obowiązek nauki trwa do ukończenia 18-go roku życia. 

4. Kształcenie w Szkole, ze względu na niepełnosprawność uczniów może być prowadzone do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 lata. 

 
§ 67 

1. Wychowawca dokonuje analizy frekwencji raz w tygodniu. 

2. Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela, który przejmuje obowiązki wychowawcy w zakresie 
kontroli realizacji obowiązku nauki przez uczniów w przypadku dłuższej niż 14 dni nieobecności                            

w pracy wychowawcy klasy. 

3. Każdy uczeń posiada zeszyt przeznaczony do korespondencji pomiędzy nauczycielami a rodzicami 

dotyczący również realizacji obowiązku nauki (usprawiedliwień i zwolnień, informacji                                    
o nieobecności, ucieczkach z lekcji)), o ile nieobecności nie są usprawiedliwiane poprzez 

korespondencję dziennika elektronicznego. W przypadku okazjonalnego zwolnienia ucznia z lekcji 
postępuje się zgodnie z procedurą zwolnień określoną w Statucie Szkoły. 

4. Wychowawca na każdym zebraniu z rodzicami weryfikuje usprawiedliwienia nieobecności                             

i zwolnienia z zajęć. 

§ 68 

1. W przypadku nie realizowania przez ucznia obowiązku nauki, Dyrektor Szkoły wszczyna 

procedury egzekwowania realizacji obowiązku nauki. 

2. Przyjmuje się następującą kolejność postępowania: 

1) po stwierdzeniu nieuczęszczania przez ucznia na zajęcia lekcyjne, nie później niż po 5 

dniach ciągłej nieobecności nieusprawiedliwionej przez rodziców, wychowawca nawiązuje 
kontakt telefoniczny z rodzicami ucznia w celu ustalenia przyczyn nieobecności ucznia;                      
w dzienniku sporządza się notatkę z rozmowy; 

2) w przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia w szkole (trwającej powyżej 10 dni 

roboczych), kiedy brak jest informacji od rodziców a wychowawcy nie udało się z nimi 

nawiązać kontaktu, wychowawca klasy zgłasza problem do pedagoga szkolnego i wspólnie 

z nim podejmuje decyzję pisemnego wezwania rodziców do Szkoły celem odbycia rozmowy 
(załącznik nr 4 Statutu – druk wezwania rodziców z powodu nieobecności ucznia w szkole); 

3) w sytuacji, gdy suma dni nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia przekroczyła 50%                    

w rozliczeniu miesięcznym, co oznacza niespełnianie obowiązku nauki, wychowawca 

zgłasza ten fakt pedagogowi szkolnemu, a ten informuje Dyrektora Szkoły; rodzice ucznia 
otrzymują pisemne zawiadomienie (list polecony) o niespełnieniu przez ucznia obowiązku 



34  

nauki i wzywani są do Szkoły (załącznik nr 5 – zawiadomienie o niespełnianiu obowiązku 
nauki); wychowawca/pedagog sporządza w dzienniku notatkę z przeprowadzonych 

czynności; 

4) w przypadku, gdy uczeń nadal nie uczęszcza do Szkoły, Dyrektor Szkoły niezwłocznie 

informuje dyrektora Szkoły w obwodzie, której mieszka dziecko o niespełnianiu przez 

ucznia obowiązku nauki dając tym samym możliwość wszczęcia procedury egzekucji                       
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym; 

5) wszczęcie procedury egzekucyjnej ostatecznie może skutkować nałożeniem na rodziców 

grzywny w celu przymuszenia ich dziecka do realizacji obowiązku nauki; 

6) w razie stwierdzenia, że uczeń nie realizuje obowiązku nauki Dyrektor Szkoły                                    

w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą może zwrócić się do Sądu Rejonowego                     

w Pszczynie Wydział Rodzinny i Nieletnich z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną                               
i wyznaczenie kuratora sądowego. 

3. Pedagodzy i wychowawcy współpracują z kuratorami (w przypadku uczniów i rodzin objętych 

nadzorem). 

4. Potwierdzenie nadania korespondencji znajduje się w dokumentacji Szkoły (list polecony za 
potwierdzeniem nadania). 

 

§ 69 

1. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po 

wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych 

zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga i psychologa szkolnego, instytucje 
współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych. 

2. Przypadki, w których Dyrektor Szkoły może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły to w szczególności: 

1) uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie 
przynoszą efektów; 

2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne 

działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa; 

3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów; 

4) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza 

poza ustalone normy społeczne; 

5) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie 
podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń dla 

zdrowia i życia; 

6) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów Szkoły. 

 

§ 70 

1. Uczeń może być uchwałą Rady Pedagogicznej, skreślony z listy uczniów Szkoły, jeżeli: 

1) uczeń ukończył 18 rok życia, a Szkoła nie jest w stanie wyegzekwować od niego pełnej realizacji 
dalszej nauki; 

2) uczeń ukończył 18 rok życia i jego zachowanie na terenie Szkoły stwarza zagrożenie dla innych 
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uczniów a stosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatu; 

3) uczeń ukończył 18 rok życia i dopuścił się przestępstwa kryminalnego; 

4) uczeń ukończył 18 rok życia i na własną prośbę rezygnuje z dalszego kształcenia; wówczas 
przed jego skreśleniem z listy uczniów Szkoła ma obowiązek porozumieć się w tej sprawie                        

z jego rodzicami. 

2. Wniosek o skreślenie z listy uczniów kieruje do Dyrektora Szkoły wychowawca w porozumieniu                  

z pedagogiem szkolnym. 

3. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić osobiście lub pisemnie o zagrożeniu skreśleniem z listy 

uczniów zainteresowanego ucznia wyjaśniając przyczynę zagrożenia. 

4. Zagrożony skreśleniem uczeń ma prawo wysłuchania osób wypowiadających się w sprawie                      
i oceny wszelkich materiałów dowodowych; uczeń ma również prawo do przedstawienia swojego 
stanowiska i wypowiedzi przed Dyrektorem Szkoły. 

5. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły: 

1) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz 

2) po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

6. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów doręcza się zainteresowanemu na piśmie, osobiście lub                        
w formie listu poleconego. 

7. Od decyzji Dyrektora w sprawie skreślenia z listy uczniów przysługuje odwołanie do Kuratora 

Oświaty. 

 

DZIAŁ VIII 

CEREMONIAŁ SZKOŁY 

 

§ 71 

W Szkole obowiązuje ceremoniał Zespołu Szkół. Obowiązujące zasady ceremoniału szkolnego zawiera 

odrębny dokument pod nazwą: Ceremoniał Szkolny Zespołu Szkół nr3 Specjalnych im. Janusza 

Korczaka w Pszczynie, stanowiący załącznik nr 15 Statutu Zespołu Szkół. 

DZIAŁ IX 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

Rozdział 9 

Informacje ogólne dotyczące oceniania ucznia 

 
§ 72 

1. Nauczyciele pracujący z uczniem tworzą zespół, który opracowuje dla ucznia Indywidualny 

Program Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET). 

2. IPET tworzony jest do 30 września danego roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna etap 

edukacyjny lub do 30 dni od czasu przyjęcia ucznia do Szkoły. 

3. IPET uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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4. W IPET określony jest: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

i programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich 
metod i form pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem 

ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym w zależności od potrzeb na 

komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych form 
komunikacji oraz działania o charakterze rewalidacyjnym; 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

4) działania wspierające rodziców ucznia i zakres współpracy nauczycieli i specjalistów                                  
z rodzicami ucznia w realizacji zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego, integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, przygotowania uczniów do 

samodzielności w życiu dorosłym; 

5) działania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego i sposób realizacji tych działań. 

5. Podstawową informacją o funkcjonowaniu ucznia jest Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu 
Funkcjonowania Ucznia (WOPFU). 

6. Pierwsza Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) dokonywana 

jest przed opracowaniem dla ucznia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego 
(IPET) przez zespół ds. IPET ucznia. 

7. Zespół ds. IPET ucznia dokonuje, co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego okresowej WOPFU 

uwzględniając ocenę efektywności programu w zakresie wymienionym w ust. 5 oraz w miarę 
potrzeb dokonuje modyfikacji programu. 

8. Pierwsza i kolejne, okresowe WOPFU uwzględniają w szczególności: 

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów; 

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery                 
i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym oraz 

efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia. 

9. Dokumenty tworzone przez zespól podpisywane są przez przewodniczącego zespołu, jako 

reprezentanta wszystkich członków zespołu. 

 

                     § 73 
 

1. W spotkaniach zespołu ds. IPET mogą uczestniczyć rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń. 
 

2. Dyrektor Szkoły zawiadamia pisemnie rodziców o spotkaniu zespołu w następujący sposób: 

1) pierwsze spotkanie zespołu najczęściej jest zbieżne z datą wrześniowego zebrania                            
z rodzicami - informację o spotkaniu wychowawca zapisuje w zeszycie do korespondencji; 

2) podczas pierwszego zebrania z rodzicami w danym roku szkolnym, rodzice otrzymują plan 

spotkań zespołu zbieżny z planem zebrań i konsultacji. W razie potrzeby przewodniczący 
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zespołu zwołuje dodatkowe spotkanie przekazując rodzicom pisemną informację                           
w zeszycie do korespondencji lub w korespondencji dziennika elektronicznego. 

5. Pełnoletniemu uczniowi ustną informację o spotkaniu zespołu przekazuje wychowawca. 

6. Podczas pierwszego spotkania zespołu rodzice potwierdzają podpisem akceptację opracowanego 

lub poddanego modyfikacjom IPET ucznia. W przypadku nieobecności rodzic winien sam dążyć do 

zapoznania się z IPET ucznia. 

7. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć inne osoby: 

1) pomoc nauczyciela - na wniosek Dyrektora Szkoły; 

2) inne osoby - na wniosek rodzica/pełnoletniego ucznia lub za zgodą rodzica/pełnoletniego 

ucznia. 

8. Rodzic otrzymuje kopię: 

1) IPET ucznia; 

2) kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 
 

§ 74 

1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności                               
w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub 

efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz 
realizowanych programów nauczania. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 
oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych, respektowania regulaminów szkolnych oraz 
obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

 

§ 75 
      1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) pomoc w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze, co i jak 
wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć; 

3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom prowadzącym zajęcia w oddziale lub zespole informacji 

o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 
wychowawczej. 
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§ 76 

1. Nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego formułuje wymagania edukacyjne niezbędne                      
do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych                            
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego i ustaleń zawartych w IPET. 

3. W przypadku zajęć z wychowania fizycznego wymagania dostosowane są również                                     
o indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia określonych w opinii 

4. ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych wydanej 
przez lekarza. 

5. Wymagania edukacyjne wynikają z podstawy programowej kształcenia ogólnego i realizowanych 
przez nauczycieli programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

 

§ 77 

Nauczyciel przedmiotu do 30 września w danym roku szkolnym bada kompetencje uczniów                                       

i opracowuje wynikowy plan nauczania w danej klasie a także: 

1) zawiera w planie wynikowym wymagania edukacyjne przewidywane do opanowania przez 

uczniów w danym roku szkolnym; 

2) dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych                                         

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych każdego ucznia w terminie do 30 września                     
w roku szkolnym, w którym uczeń rozpoczyna etap edukacyjny lub do 30 dni od przyjęcia 
ucznia do Szkoły; 

3) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych                                        

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia nauczyciel ujmuje w IPET ucznia. 

 

§ 78 

1. Uczniowie i rodzice są informowani na początku każdego roku szkolnego o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych                               

i wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 

3) warunkach, sposobie i kryteriach oceniania  zachowania; 

4) warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                      

z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

2. Informacji, o której mowa w ust. 1 udziela się: 

1) rodzicom – przez wychowawcę do końca września danego roku szkolnego, najczęściej 

podczas pierwszego zebrania z rodzicami lub do 30 dni od przyjęcia ucznia do Szkoły; 
dokumentowane podpisem na liście obecności rodzica na zebraniu lub rozmowie 
indywidualnej oraz podpisem akceptującym opracowany lub poddany modyfikacji IPET. 

2) uczniom – przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę w przypadku oceniania 

zachowania, podczas odpowiednio pierwszych zajęć z danego przedmiotu lub pierwszych 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2015&amp;qplikid=1&amp;P1A6
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zajęć z wychowawcą; dokumentowane tematyką zajęć w dzienniku lekcyjnym. 
 

§ 79 

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych dla 
uczniów zawarte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO), sporządzonym na początku roku 
szkolnego przez nauczyciela przedmiotu, które nie są sprzeczne z postanowieniami Statutu Szkoły. 

2. PZO są dostępne na stronie internetowej Szkoły oraz: 

1) nauczyciel przedmiotu udziela informacji uczniom o PZO podczas pierwszych zajęć w nowym 

roku szkolnym; 

2) PZO uczniowie wklejają do zeszytów przedmiotowych; 

3) rodzic zobowiązany jest podpisać PZO. 

 

§ 80 

1. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców – zgłoszony ustnie lub pisemnie do wychowawcy lub 

Dyrektora Szkoły – dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu 
uczniowi lub jego rodzicom. 

3. Uczeń lub rodzic przegląda dokumentację, której mowa w ust. 2 podczas indywidualnego 

spotkania z wychowawcą i w jego obecności, po uprzednim uzgodnieniu terminu rozmowy lub 

podczas terminów zebrań i konsultacji. 
 
 

§ 81 

1. Ze względu na jawność ocen: 
 

1) nauczyciel zobowiązany jest wpisywać oceny bieżące do zeszytu przedmiotowego ucznia lub 

kart pracy/ćwiczeń, jeśli uczeń lub rodzic nie mają możliwości korzystania z dziennika 

elektronicznego; 

2) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu – 
rodzic ma obowiązek ocenę podpisać; 

3) na prośbę rodzica lub ucznia informacji o ocenach udziela nauczyciel- wychowawca lub 

nauczyciel przedmiotu podczas rozmów indywidualnych; 

4) wychowawca: 

a) Podczas zebrań lub w rozmowie indywidualnej wręcza rodzicom pisemne zestawienie 
bieżących ocen z poszczególnych przedmiotów oraz ważnych uwag dotyczących 

zachowania i frekwencji; 

b) w przypadku śródrocznej oceny klasyfikacyjnej podczas zebrań lub w rozmowie 

indywidualnej wręcza rodzicom pisemne zestawienie klasyfikacyjnych ocen ucznia                       
z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania oraz kopię okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; 

5) czynności, o których mowa w pkt 4 lit. a, b są potwierdzane podpisem obecności na zebraniu 

rodziców pod porządkiem  zebrania; 
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6) rodzic niebiorący udziału w zebraniach, niekontaktujący się ze szkołą, niepodpisujący ocen, 

nie może mieć uwag, co do niewywiązywania się Szkoły z obowiązku jawności ocen; 

7) rodzic niebiorący udziału w zebraniach, niekontaktujący się ze Szkołą, niepodpisujący ocen, 
nie może mieć uwag o niewywiązywanie się Szkoły z obowiązku jawności ocen. 

 
§ 82 

1. Nauczyciel przedmiotu lub w przypadku oceny z zachowania wychowawca, zobowiązany jest 

uzasadnić wystawioną ocenę. Ocenę uzasadnia się w formie ustnej podczas wystawiania tej oceny 
lub podczas indywidualnej rozmowy z uczniem. 

2. Ocena może być również uzasadniona w sposób opisowy na prośbę ucznia lub jego rodzica, bądź 

podyktowana decyzją nauczyciela -wychowawcy. 
 

§ 83 

Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

§ 84 

1. Ocenianie dokumentowane jest w dzienniku elektronicznym i w arkuszach ocen ucznia.  Zasady 

prowadzenia dziennika elektronicznego określa odrębny regulamin. 

2. Celem obserwacji zachowania ucznia wychowawca może zadecydować o założeniu zeszytu 

obserwacji zachowania. Zeszyt stanowi dodatkową dokumentację i jest dołączony do IPET ucznia 

oraz do zeszytu wpisuje się zachowania pozytywne i negatywne. W dzienniku elektronicznym 
należy zaznaczyć formę działania ucznia ocenianego podczas lekcji. Nauczyciel może stosować 

skróty pisowni ocenianego działania. Musi wówczas opracować legendę, którą zamieszcza                        
w dzienniku elektronicznym. 

3. Dokumentację procesu oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia prowadzi się                             

z uwzględnieniem zasad poszanowania prywatności i godności osobistej uczniów. 

 
 

§ 85 
1. Uczniowi można przedłużyć okres nauki w szkole o jeden rok z powodu znacznych trudności                        

w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub innych 
powodów wynikających z niepełnosprawności ucznia. 

2. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje uchwałą Rada Pedagogiczna po 

uzyskaniu: 

1) opinii zespołu ds. IPET ucznia, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu 
nauki; 

2) zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

3. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje się nie później niż do końca roku 

szkolnego w klasie III. 

4. W przypadku przedłużenia uczniowi okresu nauki w danym roku szkolnym, kiedy uczeń nie 
otrzymuje świadectwa, wychowawca wręcza uczniowi na koniec roku szkolnego dyplom                             
z pisemnym podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia. 
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Rozdział 10 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów 

 
§ 86 

1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne 

b) roczne 

c) końcowe. 

§ 87 

1. Bieżące oraz śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny osiągnięć edukacyjnych oraz oceny 

końcowe z zajęć edukacyjnych wyrażane są w stopniach wg następującej skali: 

 

1) stopień celujący — 6, 

2) stopień bardzo dobry — 5; 

3) stopień dobry — 4; 

4) stopień dostateczny — 3; 

5) stopień dopuszczający — 2; 

6) stopień niedostateczny — 1; 

2. Oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 są pozytywnymi ocenami 

klasyfikacyjnymi, a negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona  w stopniu, o której mowa 

w ust.1 pkt. 6. 

3. Oceny bieżące wpisywane są do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne, roczne i końcowe                       

w pełnym brzmieniu. 

§ 88 

1. Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne są następujące: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń: 

a) opanował treści nauczania stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia wynikającej                                 
z indywidualnych zainteresowań, umożliwiające rozwiązywanie problemów                                        
i zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości w życiu codziennym; 

b) w pełni opanował wiedzę i umiejętności opisane w podstawie programowej, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych — 

proponuje rozwiązania nietypowe. Uczeń osiąga sukcesy w konkursach 

przedmiotowych pozaszkolnych; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował złożone i trudne treści nauczania, wymagające korzystania z różnych źródeł 

informacji, umożliwiające rozwiązywanie problemów, pośrednio użyteczne                        
w życiu szkolnym; 
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b) opanował pełny zakres treści określonych podstawą programową i programem 

nauczania, uczeń wykazuje samodzielność podczas zajęć, korzysta z różnych źródeł 

informacji, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne. Potrafi 
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych 

sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń,  który: 

a) opanował treści nauczania istotne w strukturze przedmiotu, bardziej złożone, mniej 
przestępne aniżeli elementarne treści zaliczone do wymagań podstawowych, 

przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu, użyteczne      
w życiu szkolnym i pozaszkolnym. 

b) opanował treści zawarte w podstawie programowej, poprawnie stosuje wiadomości 

i rozwiązuje lub wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował treści nauczania najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, łatwe 

dla ucznia nawet mało zdolnego, o niewielkim stopniu trudności, a więc 

przystępne, często powtarzające się w programie nauczania i dające się wykorzystać 
w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych oraz określone programem nauczania na 
poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej — 

proste, uniwersalne umiejętności; 

b) rozwiązuje lub wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 
stopniu trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował treści nauczania niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne 

w życiu; 
b) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej, które utrudniają, ale nie przekreślają możliwości uzyskania przez 
ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował treści nauczania niezbędnych w uczeniu się przedmiotu; 

b) posiada duże braki w wiedzy, nie rokuje nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy 

nauczyciela i braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania. 

2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+”i „–”: 

1) znak „+” nie jest stosowany w przypadku oceny celującej, 

2) znak „–” nie jest stosowany w przypadku oceny niedostatecznej, 

3) znaków nie stosuje się w przypadku klasyfikacyjnej oceny śródrocznej i oceny rocznej, 

4) znak “+” i “–“ mogą występować, jako samodzielne zapisy w dzienniku i dotyczyć oceny 

aktywności ucznia bądź nieodpowiedniej postawy uczniowskiej. 

 

§ 89 

1. Ocenie podlegają następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

1) pisemne 

a) praca klasowa, test, sprawdzian - dotyczy szerszej partii materiału, powinien być 

zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, 
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b) kartkówka - dotyczy wiadomości z trzech ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana, 

c) zadania domowe, 

d) prace dodatkowe np. referaty, projekty; 

2) ustne: 

a) odpowiedzi, 

b) wypowiedzi, 

c) recytacje, 

d) inne np. aktywność; 

3) badanie wyników nauczania — próbny egzamin  potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie; 

4) sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne; 

5) inna aktywność ucznia, zarówno indywidualna jak i grupowa: 

a) udział w konkursach przedmiotowych, 

b) reprezentowanie Szkoły w różnych dziedzinach (zawody sportowe i inne wystąpienia 
potwierdzające umiejętności ucznia). 

2. Kryteria ocen form pisemnych takich jak: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, ustala się 

według następujących norm: 

1) 100% -96% trafności wypowiedzi -ocena celująca 

2) 95% -90% trafności wypowiedzi -ocena bardzo dobra 

3) 89% -70% trafności wypowiedzi -ocena dobra 

4) 69% -50% trafności wypowiedzi -ocena dostateczna 

5) 49% -30% trafności wypowiedzi –ocena dopuszczająca 

6) 29% i poniżej trafności wypowiedzi -ocena niedostateczna 

 

§ 90 

1. Nauczyciele powinni tak organizować proces dydaktyczno- wychowawczy, by w jednym dniu 
uczniowie pisali tylko jeden sprawdzian lub pracę klasową. Nauczyciel z tygodniowym 

wyprzedzeniem zapisuje do dziennika przewidywany termin pracy. 

2. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagania, jakim będzie 

musiał sprostać. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i oddać prace pisemne uczniom w terminie uzgodnionym                         

z uczniami, nie później niż do dwóch tygodni. 

4. W przypadku nieobecności ucznia podczas zapowiedzianej pracy pisemnej, bądź sprawdzianu 

umiejętności praktycznych, nauczyciel uczący decyduje, w jakiej formie i terminie uczeń ma 
obowiązek wykonać to zadanie. 

5. Uczeń ma prawo poprawić ocenę w terminie i formie uzgodnionym z nauczycielem danego 
przedmiotu. 

6. Uczeń ma prawo zgłosić, nie więcej niż trzy razy w półroczu (w zależności od przedmiotu) 
nieprzygotowanie do lekcji; nieprzygotowanie zgłasza uczeń na początku lekcji; prawo to nie 
dotyczy zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych. 
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7. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, uwzględniając specyfikę przedmiotu, 
szczegółowo określają w PSO formy, częstotliwość i zasady oceniania wybranych sposobów 

sprawdzania postępów uczniów, które nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu Szkoły. 
 

§ 91 
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

1) każdy nauczyciel ma prawo ustalić wagę stosowanych przez siebie ocen cząstkowych                                            

w stosunku do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia określonych w IPET; 

2) na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną składają się oceny cząstkowe w zależności od 

ocenianej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

2. Minimalna ilość ocen cząstkowych potrzebnych do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej uzależniona jest od tygodniowej ilości godzin przypadających na dane zajęcia 
edukacyjne i wynosi: 

1) 3 oceny w półroczu przy 1 godzinie zajęć edukacyjnych tygodniowo, 

2) 4 oceny w półroczu przy 2 godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo, 

3) 6 ocen w półroczu przy 3 godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo, 

4) 8 ocen w półroczu przy 4 i powyżej godzin zajęć edukacyjnych tygodniowo. 

 

§ 92 

1. Ocena z praktycznej nauki zawodu winna uwzględniać następujące obszary: 

1) dyscyplinę podczas zajęć, punktualność, 

2) aktywny udział w zajęciach, 

3) wykazywanie umiejętności łączenia teorii z praktyką w czasie wykonywanych zadań                                

i ćwiczeń, umiejętności organizacyjne i samodzielność podczas wykonywanej pracy, 

4) zaangażowanie w realizację powierzonych zadań i jakość wykonanej pracy, 

5) umiejętność posługiwania się i poszanowania urządzeń oraz właściwą organizacja 
stanowiska pracy oraz zachowanie porządku, ładu i czystości, dbałość o środowisko, 

6) systematyczne prowadzenie dzienników zajęć praktycznych, kompletność wpisów, 

7) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż. 

2. Uczeń nie uzyskuje pozytywnej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z praktycznej nauki 

zawodu w przypadku: 

1) niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia zajęć praktycznych oraz 
nieobecności nieusprawiedliwionych przekraczających 50% godzin zajęć; 

2) samowolnej zamiany miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu; 

3) braku wymaganej dokumentacji zajęć praktycznych oraz niedostarczenia do Szkoły                          

w ustalonym terminie dzienniczka praktyk i arkusza oceny od pracodawcy w przypadku 
odbywania praktyki u pracodawcy; 

4) nieprzestrzegania zasad BHP i  ppoż.; 

5) złamania dyscypliny pracy i niepodporządkowania się przepisom organizacyjno - 

porządkowym w miejscu obywania nauki zawodu. 
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§ 93 

1. Zachowanie ucznia monitorowane jest na bieżąco przez wychowawcę oddziału, a uwagi, co do 

pozytywnego i negatywnego zachowania ucznia notowane są przez nauczycieli w dzienniku 

elektronicznym. 

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania się wg następującej skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

3. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

§ 94 

1. Przyjmuje się następujące kryteria oceniania zachowania: 

1) ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących 
kryteriów: 

a) wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne oraz wykazuje inicjatywę i duże 
zaangażowanie, 

b) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności 
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie spóźnia się na lekcje, 

c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 

d) samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

e) bierze czynny udział w organizowaniu życia klasy, Szkoły, środowiska, udziela się                         

w wolontariacie, 

f) dba o mienie Szkoły, 

g) szanuje i rozwija dobre tradycje Szkoły, 

h) propaguje dobre imię Szkoły, 

i) wchodzi w skład pocztu sztandarowego, 

j) nie używa wulgaryzmów, dba o kulturę słowa, 

k) posługuje się pięknem mowy polskiej, 
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l) nie ulega nałogom, 

m) przestrzega obowiązujące regulaminy, 

n) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

o) przejawia troskę o własność społeczną, indywidualną, 

p) dba o kulturę życia codziennego, 

q) pomaga kolegom w nauce, 

r) okazuje szacunek i respekt wobec starszych, 

2) bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) angażuje się w pracę na rzecz klasy, Szkoły, środowiska, w tym w wolontariat, 

b) pomaga kolegom w nauce, 

c) reprezentuje szkołę na zewnątrz w zawodach sportowych, konkursach, 

d) dba o kulturę słowa 

e) dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom, 

f) sumiennie spełnia wszystkie obowiązki szkolne i wykazuje zaangażowanie, 

g) systematycznie uczęszcza do Szkoły, ma nieusprawiedliwionych do 1/3 tygodniowego 

wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

3) dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) przestrzega zasad kultury osobistej, 

b) odrabia zadania domowe, 

c) pomaga kolegom w nauce, 

d) nie wykazuje zbyt dużej aktywności, ale swoim zachowaniem nie utrudnia prowadzenia 

lekcji, 

e) wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

f) systematycznie uczęszcza do Szkoły, ma nieusprawiedliwionych do 2/3 tygodniowego 

wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych czasami spóźnia się na lekcje, 

g) w dzienniku ma wpisane sporadyczne uwagi i zastrzeżenia, co do zachowania ucznia na 
zajęciach, 

4) poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go osiąganie przeciętnych 

wyników w nauce ( w porównaniu ze swoimi możliwościami), 

b) nie zawsze jest przygotowany do  lekcji, 

c) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu, o wygląd otoczenia, w którym przebywa, 

d) niesystematycznie uczęszcza do Szkoły - ma nieusprawiedliwione do tygodniowego 

wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych, bardzo często spóźnia się na lekcje, 

e) uczeń nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie i niezbyt starannie 

wykonuje powierzone mu prace, 

f) zdarza mu się niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych osób, ale pozytywnie 

reaguje na zwróconą mu uwagę, 
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g) nie ulega nałogom (papierosy, alkohol, narkotyki), 

h) ma kilka uwag wpisanych do dziennika, 

5) nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń,  który: 

a) niesystematycznie uczęszcza do Szkoły - ma nieusprawiedliwionych do dwutygodniowego 

wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych, prawie zawsze spóźnia się na lekcje, 

b) nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, 

c) nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

d) ulega nałogom, 

e) przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

f) przejawia nieodpowiedni stosunek do rówieśników, 

g) ma wiele uwag wpisanych do dziennika, 

6) naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który przejawia większość wymienionych 

zachowań: 

a) samowolnie i bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia lekcyjne, ma nieusprawiedliwionych 

powyżej dwutygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nagminnie 

spóźnia się na lekcje, 

b) używa w szkole niebezpiecznych przedmiotów, 

c) znęca się psychicznie bądź fizycznie nad uczniami lub nauczycielami, stwarza sytuacje 

zagrażające zdrowiu bądź życiu uczniów, 

d) przywłaszcza sobie mienie Szkoły lub innych osób, 

e) ulega nałogom, 

f) często używa wulgaryzmów i nie reaguje na zwróconą uwagę, 

g) fałszuje dokumenty i podpisy, 

h) wchodzi w konflikt z prawem przez kradzieże, bójki, włamania, alkohol, narkotyki, i inne, 

i) ma negatywny wpływ na innych uczniów, 

j) nie wykazuje chęci poprawy. 

2. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk 
zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa 

właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych 
zaburzeń i odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub opinii poradni psychologiczno– pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej. 

4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie obserwacji ucznia, 

uwzględniając uwagi zawarte w dzienniku elektronicznym oraz po zasięgnięciu opinii: 

1) nauczycieli uczących ucznia; 

2) ocenianego ucznia. 

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

promowanie do klasy wyższej lub ukończenie Szkoły. 
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Rozdział 11 

Klasyfikowanie 

 
§ 95 

1. Klasyfikacja śródroczna uczniów polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych                      
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                      

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania. 

2. Klasyfikacja śródroczna dokonywana jest raz w roku szkolnym, przed przerwą związaną z feriami 

zimowymi. 

3. Klasyfikacja roczna uczniów polega na rocznym (w roku szkolnym) podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia, oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania. 

4. Klasyfikacji rocznej dokonuje się w czerwcu, co najmniej tydzień przed zakończeniem roku 

szkolnego. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie III; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych; 

3) roczna klasyfikacyjna ocena z zachowania ustalona w klasie III. 

6. Harmonogram klasyfikacji ustala Dyrektor Szkoły zarządzeniem wewnętrznym do 30 września 

danego roku szkolnego i ogłasza na stronie internetowej Szkoły. 
 
 

§ 96 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, natomiast klasyfikacyjną ocenę 

zachowania ustala wychowawca  klasy. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki 

zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby prowadzące praktyczną naukę 

zawodu. 

3. W przypadku: 

1) zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzonych w pracowniach Szkoły ocenę klasyfikacyjną 

nanosi do dziennika nauczyciel prowadzący te zajęcia; 

2) zajęć praktycznej nauki zawodu organizowanej poza Szkołą (u pracodawcy) ocenę 
klasyfikacyjną nanosi do dziennika lekcyjnego wychowawca lub opiekun praktycznej nauki 
zawodu zgodnie z zaświadczeniami pracodawców, u których uczeń odbywa praktyczną 
naukę zawodu. 

§ 97 

Zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych na mocy prawa (dotyczy zajęć wychowania fizycznego                              
i informatyki) może uniemożliwić jego klasyfikację. Wówczas w przebiegu dokumentacji nauczania 

wpisuje się „zwolniony”. Jeśli zwolnienie ucznia z zajęć uniemożliwi klasyfikację tylko w jednym 

półroczu, wówczas w dokumentacji przebiegu nauczania, jako ocenę roczną wpisuje się ocenę 
uzyskaną za I lub II półrocze. 
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§ 98 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia 

uczniowi uzupełnienie braków poprzez zorganizowanie dodatkowej pomocy. Pomoc może być 
udzielona uczniowi w formie: 

1) dodatkowych zajęć rewalidacyjnych, 

2) pomocy koleżeńskiej zorganizowanej przez wychowawcę, 

3) pomocy specjalistycznej podczas zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

§ 99 

1. Nauczyciele   informują uczniów  i  rodziców   o  przewidywanych   śródrocznych   i rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wychowawca oddziału  o przewidywanej 

śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, a nauczyciel praktycznej nauki zawodu                  
o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie praktycznej nauki zawodu: 

1) nie później niż na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej; 

2) podczas zebrania z rodzicami/konsultacji (rodzic podpisuje listę obecności) lub poprzez wpis 

oceny do zeszytu przedmiotowego ucznia/dzienniczka praktyk albo zeszytu do 

korespondencji (rodzic podpisuje się pod informacją, co stanowi potwierdzenie                                     

o zapoznaniu się z nią); 

3) w przypadku dostępu do dziennika elektronicznego rodzic odczytuje informację                                           

o proponowanych ocenach w dzienniku. 

2. W przypadku zagrożenia ucznia roczną klasyfikacyjną oceną niedostateczną lub 
nieklasyfikowaniem nauczyciel przedmiotu lub praktycznej nauki zawodu informuje o tym fakcie 

ucznia i jego rodzica, co najmniej 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 
poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego ucznia albo zeszytu do korespondencji 

ucznia/dzienniczka praktyk lub wychowawca informuje o tym fakcie podczas zebrania                                      
z rodzicami/konsultacji. Rodzic zobowiązany jest podpisem poświadczyć zapoznanie się                                       
z informacją/podpisać listę obecności zebrania z rodzicami. Mając dostęp do dziennika 

elektronicznego Rodzic jest powiadamiany przez dziennik elektroniczny. 

3. Brak podpisu rodzica w zeszycie przedmiotowym/dzienniczku praktyk ucznia lub w zeszycie                               

do korespondencji ucznia o zapoznaniu się z informacją, o której mowa w ust. 1 i 2, nieodczytanie 

informacji na dzienniku elektronicznym lub nieobecność rodzica na zebraniu 
rodziców/konsultacjach nie zmienia faktu wywiązania się Szkoły z poinformowania                                          
o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej 
ocenie klasyfikacyjnej z zachowania w terminie wskazanym w Statucie. 

 

§ 100 

1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania są następujące: 

1) w ciągu 2 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z prośbą                          
do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej                            

z zajęć edukacyjnych (max o jeden stopień) lub do wychowawcy o  podwyższenie  
przewidywanej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zachowania (o jeden stopień); 

2) nauczyciel wskazuje uczniowi warunki, które musi spełnić by otrzymać ocenę wyższą niż 



50  

przewidywana oraz termin spełnienia tych warunków; zadanie do zrealizowania uczeń 
zapisuje w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie do korespondencji, nauczyciel poświadcza 

zapis swoim podpisem; 

3) podwyższenie oceny zachowania może nastąpić wówczas, gdy uczeń lub rodzic dostarczy 

wychowawcy informację znacząco wpływającą na zmianę wizerunku ocenianego ucznia; 
powyższe informacje uczeń/rodzic ma obowiązek przekazać w formie pisemnej wychowawcy. 

2. Tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych lub rocznej 
klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 1 dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej. 

 
 

§ 101 
 

Na co najmniej 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele ustalają                   
i wpisują do dziennika elektronicznego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca 
klasy ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

 

 

§ 102 

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 okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń, który jest śródrocznie nieklasyfikowany z danego przedmiotu z powodu nieobecności 

usprawiedliwionej ustala z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia, materiał do zaliczenia                            

i termin nie dłuższy niż 8 tygodni po ustaleniu nieklasyfikowania przez Radę Pedagogiczną 

 

§ 103 

1. Uczeń nieklasyfikowany w rocznej klasyfikacji z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

2. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
na pisemny wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. Wniosek z prośbą o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składa się do 
wychowawcy w terminie 7 dni od poinformowania ucznia i jego rodziców o nieklasyfikowaniu. 

3. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty                             

i wychowania. Wzór protokołu z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik 
Statutu Zespołu Szkół nr 7. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

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

w terminie uzgodnionym zgodnie z ust.2 może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 
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§ 104 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych 
zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty                            

i wychowania. Wzór protokołu z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego stanowi załącznik 
nr 8 Statutu Zespołu Szkół. 

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

wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust.7. 

5.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich na wcześniejszą 

pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców złożoną w terminie 7 dni od ustalenia rocznej oceny 
klasyfikacyjnej również tej, ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego. Termin wyznacza 
Dyrektor Szkoły do końca czerwca. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                                     
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

Dyrektora Szkoły, nie później, iż do końca września danego roku szkolnego. 

7. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w cyklu 

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

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są 
realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 105 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 

dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 
tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną. 

4. Termin przeprowadzenia sprawdzianu wyznacza Dyrektor Szkoły po ustaleniu go z uczniem i jego 

rodzicami nie później niż do końca czerwca danego roku szkolnego. 

5. Warunki, tryb i formę sprawdzianu ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 
Wzór protokołu z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik nr 8 Statutu 

Zespołu Szkół. 

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

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
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7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty                       

i wychowania. 

9. Przepisy ust. 1–6 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 
dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 106 

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

zajęć edukacyjnych w tym z praktycznej nauki zawodu otrzymał pozytywne roczne oceny 
klasyfikacyjne z zastrzeżeniem § 106 ust.7. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tym                                   
z praktycznej nauki zawodu uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75,                           

a ponadto, co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, otrzymuje 
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 
 

§ 107 

1. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tym z praktycznej nauki zawodu pozytywne końcowe 

oceny klasyfikacyjne. 

2. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 i w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tym z praktycznej nauki 
zawodu średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

3. Uczeń Szkoły, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę i tak: 

1) skreślony 

2) w roku szkolnym 2018/2019 uczeń III klasy dawnej szkoły zawodowej staje się uczniem III 

klasy szkoły branżowej I stopnia. 
 

§ 108 
1.Uczniowie Szkoły mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

1) Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany na podstawie wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach obowiązującej od 1 września 
2017 r., dla uczniów i słuchaczy branżowych szkół I stopnia, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej 
niż 1 września 2017 r. 

2) Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany jest w formule 2017 i jest 
formą oceny opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie. 

3) Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie. 

4) Uczniowie szkoły branżowej I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu 
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przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - przystępują do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą (egzamin 

czeladniczy). Absolwenci powinni przystąpić do egzaminu do 12 miesięcy od daty ukończenia 
dokształcania teoretycznego. 

5)  Uczniowie szkoły branżowej realizujący praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych oraz 
uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego                   
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe organizowanego przez Centralną komisję Egzaminacyjną. 
 
 

2. Uczniowie Szkoły muszą  przystąpić  do egzaminu zawodowego. 

1) Egzamin zawodowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w nowej podstawie 
programowej kształcenia w zawodach obowiązującej od 1 września 2019 r., dla uczniów                                 
i słuchaczy branżowych szkół I stopnia, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej niż 1 września 2019 r. 

2) Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w formule 2019 i jest formą oceny poziomu opanowania 
przez osoby wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, 
ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.  

3) Egzamin zawodowy jest dla uczniów obowiązkowy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje 
nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru. 

4. Szczegółowe warunki organizowania egzaminu określają przepisy prawa oświatowego. 

5. Uczniowie szkoły branżowej, którzy realizują praktyczną naukę zawodu w ramach umowy                             

o pracę – muszą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą 

(egzamin czeladniczy).  

6) Uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie 
będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego                              
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem mają obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego 
organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

 

DZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 109 

1. Nad realizacją Statutu Szkoły czuwa Dyrektor Szkoły. 

2. Prawo wyrażania opinii i wnioskowania o zmiany Statucie przysługuje: 

1) Dyrekcji Szkoły 

2) Radzie Pedagogicznej 

3) Radzie Samorządu Szkolnego 

4) Radzie Rodziców 

3. Dyrektor Szkoły może wyznaczyć nauczyciela koordynatora do opracowania zmian z Statucie. 

4. Wszelkie uwagi dotyczące Statutu oraz propozycje zmian omawiane są podczas spotkań zespołów 

nauczycielskich, mailowej wymiany informacji oraz na zebraniach Rady Pedagogicznej. 

5. Uchwały o zmianach w Statucie podejmuje się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej                                            

z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
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6. Wykaz załączników Statutu Zespołu Szkół, na które w swej treści powołuje się Statut Szkoły jest 

następujący: 

1) załącznik nr 1 Statutu — druk informacji o uczniu; 

2) załącznik nr 2 Statutu — podanie o zwolnienie z realizacji zajęć; 

3) załącznik nr 3 Statutu — oświadczenie rodzica/pełnoletniego ucznia o chęci udziału dziecka               

w zajęciach religii / etyki; 

4) załącznik nr 4 Statutu — druk wezwania rodziców w związku z nieobecnością ucznia; 

5) załącznik nr 5 Statutu — druk upomnienia w związku z nieobecnością ucznia; 

6) załącznik nr 6 Statutu— druk wezwania rodziców do Szkoły; 

załącznik nr 7 Statutu — druk protokołu z przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego; 

7) załącznik nr 8 Statutu — druk protokołu przeprowadzenia sprawdzianu w trybie odwoławczym 

od rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

8) załącznik nr 9 Statutu — druk protokołu ustalenia oceny zachowania w trybie 

odwoławczym od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

9) załącznik nr 10 Statutu — druk rezygnacji rodzica z uczęszczania jego dziecka na lekcje 

„wychowania do życia w rodzinie”; 

10) załącznik nr 11 Statutu — druk karty wycieczki; 

11) załącznik nr 12 Statutu — druk zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce szkolnej; 

12) załącznik nr 13 Statutu — regulamin przyznawania uczniom Tytułu Honorowego 

„Jak Król Maciuś Pierwszy”; 

13) załącznik nr 14 Statutu — regulamin przyznawania uczniom Odznak Korczakowskich; 

14) załącznik nr 15 Statutu — ceremoniał Zespołu Szkół. 
 

  


