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Postanowienia wstępne 

 

 

 

 

PODSTAWA  PRAWNA: 

 

1. art. 60 ust.1  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty  

(tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. nr 256 poz. 2572  z późn. zm.),  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Z 2001 r. 

Nr 61, poz. 624 z późn. zm. ). 

 

 

 

 

 Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w czytelni biblioteki szkolnej.  

 Egzemplarze znajdują się również w sekretariacie szkoły. 

 Wybrane fragmenty umieszczono na tablicach ogłoszeń. 
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1. Rys historyczny szkoły 

W roku 1918 powstała Polska Szkoła Zawodowa Żeńska w Lublinie            z siedzibą 

przy ulicy Lipowej 3. W roku 1919 otrzymała ona prawa Szkoły Państwowej i wtedy zmieniała 

nazwę na: „Państwowa Żeńska Szkoła Zawodowa    w Lublinie”. Funkcjonowały w niej działy: 

introligatorski, handlowy, bieliźniarski  i krawiecki. 

 

W dniu 4 kwietnia 1928 roku Ministerstwo Robót Publicznych zatwierdziło projekt 

budowy Państwowej Żeńskiej Szkoły Przemysłowo-Handlowej  w Lublinie przy 

ul. Spokojnej 10. 

Pod budowę przeznaczono parcelę o powierzchni 7 162 m2. Budowa trwała 3 lata (1928-

1931). Fundusze na nią zgromadzono z dobrowolnych składek organizowanych przez 

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Zawodowych Żeńskich  w Lublinie. 

W roku 1935 po reformie szkolnictwa wyodrębniono Państwowe Gimnazjum 

Kupieckie oraz 4-letnie Państwowe Żeńskie Gimnazjum Krawieckie. W takim kształcie szkoła 

funkcjonowała do roku 1939.  

Do budynku przy ul. Spokojnej 10 młodzież wróciła dopiero we wrześniu 1945 roku. 

Na wniosek dyr. Janusza Świeżego, Ministerstwo Oświaty pismem Nr III-P-2472/46 powołało 

3-letnie Państwowe Liceum Przemysłu Odzieżowego w Lublinie dla absolwentek gimnazjów 

zawodowych  i ogólnokształcących. 

Pod koniec 1947 roku nastąpiło ponowne otwarcie szkoły na podstawie dokumentu z 

dnia 27 X 1947 r. Nr III 257 29/47/K/BO. Otworzono wówczas Publiczną Średnią Szkołę 

Zawodową w Lublinie przy ul. Spokojnej 10. Była to szkoła 2-letnia. Posiadała profil 

krawiectwa męskiego i krawiectwa damskiego ciężkiego. Była szkołą koedukacyjną.  

1.IX. 1950 roku przyjęła ona nazwę: Państwowa Zasadnicza Szkoła Odzieżowa. Była 

szkołą  3- letnią. Otworzono również klasę krawiectwa lekkiego.  

W 1951 roku Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego przekazał szkołę pod nadzór 

Ministerstwa Przemysłu Ogólnego i Rzemiosła. Szkoła zmieniła nazwę na: Zasadnicza Szkoła 

Odzieżowa.  

Z dniem 1 stycznia 1957 roku szkoła została przekazana Ministrowi Oświaty                               

i Wychowania. Od 1 września 1959 roku utworzono 3 – letnie Technikum Odzieżowe. 

W roku 1962 szkoła otrzymała sztandar wykonany przez Zakłady Odzieżowe GRACJA.  

W 1977 roku, decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie zostaje powołany 

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych. 
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W 1994 roku Zespół Szkół Odzieżowo- Włókienniczych otrzymał imię Władysława 

Stanisława Reymonta. 

 

2. Misja Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych  

  We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz 
poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz 
Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, 
humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności  i sprawiedliwości 
społecznej. 

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne                          
i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki 
intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów),             
a także na ich dalszy los. 

Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi 
dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. 

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza 
wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. 

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, 

bezpośrednich „klientów” Szkoły. 

3. Model absolwenta  Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych 

 posiada rozwinięte poczucie wspólnoty, którą tworzy wraz ze wszystkimi uczniami, 
nauczycielami, rodzicami, innymi pracownikami szkoły czy zakładu pracy, 

 działa w duchu demokracji, 
 potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy i bezkonfliktowy, 
 prezentuje swoje poglądy i broni ich, szanując równocześnie tych, którzy mają 

odmienne zdanie, 
 umie samodzielnie i krytycznie myśleć, 
 stawia sobie cele życiowe i znajduje sposoby ich realizacji,  
 dokonuje właściwych wyborów moralnych, 
 potrafi współpracować z innymi ludźmi,  
 jest aktywny, poszukujący, wykazuje się inicjatywą, 
 dba o własne zdrowie i rozwój,  
 zna problemy lokalnego środowiska i bierze aktywny udział w ich rozwiązywaniu, 
 dostrzega problemy innych, umie i chce nieść pomoc potrzebującym, 
 doskonali cechy charakteru pozwalające w sposób profesjonalny wykonywać zawody, 

w jakich kształci szkoła - uprzejmość, sumienność, uczciwość, cierpliwość, rzetelność, 
zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, 

 cechuje go wysoka kultura osobista - zachowania i stroju, charakteryzująca kadrę 
wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, 

 dąży do uzyskania wysokich kwalifikacji poprzez zdobywanie wiedzy i kształcenie 
umiejętności zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie: technik technologii 
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odzieży, technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik usług kosmetycznych, 
fryzjer, technik masażysta, krawiec, opiekunka środowiskowa, 

 postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 
 akceptuje usługowy charakter swojego zawodu, 
 w pełni korzystał z możliwości kształcenia, jakie tworzyła dla niego szkoła, 

uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych, praktykach zawodowych szkolnych,  
 godnie reprezentuje szkołę, 
 identyfikuje się z historią i kulturą swojego regionu i kraju, 
 jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.  

 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TYPY SZKÓŁ 
 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława 

Reymonta, zwany dalej Zespołem oraz w skrócie ZSOW i jest szkołą publiczną. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Spokojnej 10 w Lublinie. 

3. ZSOW został powołany decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie                             

z dn. 24.06.1977 r. nr OKS 0138/25/77 

4. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: 

a. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12 na podbudowie gimnazjum 

zawód:  krawiec 

  fryzjer 

b. Technikum Usługowo - Gospodarcze 4-letnie na podbudowie gimnazjum 

zawód:  technik technologii odzieży 
  technik usług fryzjerskich  
  technik informatyk 
  fototechnik  

c. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 2 na podbudowie Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej 

zawód: technik technologii odzieży 

  technik usług fryzjerskich 

d. Szkoła Policealna nr 10 – na podbudowie LO, LP, T, TU  

zawód :  technik usług kosmetycznych 

  technik technologii odzieży 

5. Szkoła kształci w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
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§ 2 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Lublin.                                                     

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. 

 

§ 3 

1. Statut zawiera zapisy dotyczące cech charakterystycznych dla organizacji kształcenia                 

i wychowania  dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
§ 4 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty                              

z dn. 07. 09. 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz 

Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                             

w poszczególnych typach szkół, a także zawarte w programie wychowawczym i  programie 

profilaktycznym.  

 

§ 5 

1. Działalność edukacyjna  szkoły jest określona przez: 

a) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły  

z punktu widzenia dydaktycznego; 

b) program wychowawczy szkoły, który opisuje wszystkie treści i działania                    

o charakterze wychowawczym; 

c) program profilaktyczny, który opisuje treści i działania o charakterze 

profilaktycznym. 

2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Zespołu Szkół Odzieżowo– Włókienniczych             

w Lublinie mają obowiązek realizować program wychowawczy szkoły. Treści 

wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, godzin do dyspozycji 

wychowawcy oraz  podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach: 

a. klasy I- III Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

b. klasy I – IV Technikum  

c. semestry I-IV Szkoły Policealnej  

d. semestry I – VI Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych.  

 

§ 6 

1.  Cele i zadania szkoły określa program wychowawczy i program profilaktyczny: 

- wychowanie kulturalnego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie 

sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym; 
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- wpajanie systemu wartości ogólnoludzkich, 

- kształtowanie tolerancji, 

- eliminowanie agresji, 

- nauczanie pracy nad sobą, 

- kształcenie umiejętności interpersonalnych, 

- kształtowanie postawy otwartości na potrzeby innych, 

- wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień, 

- promowanie zdrowego stylu życia, 

- wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na 

wiedzę. 

ZADANIA DYDAKTYCZNE SZKOŁY 

§ 7 

1. Celem szkoły jest pełna realizacja celów programowych poszczególnych zajęć 

edukacyjnych z uwzględnieniem podstaw programowych i standardów nauczania, troska 

o przydatność zdobywanej wiedzy i nabywanych umiejętności a także ograniczenie 

encyklopedyzmu w procesie edukacyjnym. 

2.   Uczeń wspomagany jest we wszechstronnym rozwoju w toku procesu    

      dydaktycznego poprzez: 

a) przyjęcie zasady, że uczeń a nie program nauczania jest podmiotem procesu 

edukacyjnego,             

b) pobudzanie i inspirowanie ucznia do samodzielnej pracy, 

c) stosowanie aktywizujących metod nauczania i unikanie werbalizmu, 

d) promocję czytelnictwa i włączenie biblioteki szkolnej do procesu      edukacyjnego, 

e) zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach, 

f) przestrzeganie zasady indywidualizacji wymagań, 

g) pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym przez motywowanie go do samodzielnych 

poszukiwań twórczych, pomoc w zdobywaniu przez niego potrzebnej literatury, 

opiekę ze strony nauczyciela, promowanie talentów   w szkole i środowisku, 

h) otoczenie opieką uczniów mających trudności w nauce przez ścisłą współpracę  

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, zapewnienie opieki psychologa, 

popularyzowanie wśród nauczycieli i rodziców wiedzy z zakresu praw rozwoju  

i potrzeb psychicznych  dzieci młodzieży, 

i) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym. 

3. Dokonywana jest stała ewaluacja szczegółowych warunków i sposobów oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

4. Uczniom szczególnie zdolnym umożliwia się podjęcie indywidualnego toku nauczania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami  pod  warunkiem  dysponowania  przez szkołę  

odpowiednimi środkami finansowymi. 
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5. Uczeń posiada możliwość rozwijania swych zainteresowań poprzez uczestniczenie  

w zajęciach kół przedmiotowych i kół zainteresowań, turniejów zawodowych, pokazów 

mody. 

6. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

7. Szkoła zatrudnia nauczycieli  posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 

8. Szkoła realizuje ustalone dla każdego typu szkoły, wchodzącej w skład Zespołu, podstawy 

programowe przedmiotów obowiązujących oraz ramowy plan nauczania. 

9. Szkoła realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, 

klasyfikowania  i promowania uczniów. 

10. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej  

i religijnej. 

11. Szkoła umożliwia uzyskanie świadectw państwowych – świadectwa ukończenia szkoły lub 

świadectwa maturalnego. Świadectwa maturalne i dyplomy potwierdzające kwalifikacje 

zawodowe wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

12. Szkoła przygotowuje uczniów do wykonywania pracy zawodowej z pełną 

odpowiedzialnością i zrozumieniem jej znaczenia społeczno-gospodarczego. 

13. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub 

losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym doraźna pomoc materialna. 

14. Szkoła otacza opieką uczniów niepełnosprawnych oraz z dłuższą czasowo chorobą – 

indywidualne nauczanie w zespole klasowym, a w koniecznych przypadkach 

indywidualny tok nauczania w domu ucznia. 

15. Szkoła podejmuje działania zgodne z ustawą z dnia 07.01.1973 r. o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży umożliwiając uczennicy 

ukończenie szkoły (odroczenie nauki na czas zaawansowanej ciąży, porodu i okresu 

połogowego). 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY I SPOSÓB ICH REALIZACJI 

§ 8 

1. Szkoła tworzy pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze, sprzyjające 

wszechstronnemu rozwojowi ucznia . 

2. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej bierze udział w następujących uroczystościach 

szkolnych: 

a) ślubowanie uczniów klas I, 

b) apele, akademie z okazji świąt szkolnych, państwowych i religijnych. 

c) uroczyste wręczenie świadectw z wyróżnieniem. 

d) przyjęcie uczniów kl. I w poczet społeczności szkolnej, 

e) przekazanie sztandaru szkoły klasom młodszym, 

f) pożegnanie uczniów klas kończących, 
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g) w szkole przestrzegane są zasady tolerancji religijnej, światopoglądowej oraz 

eliminowane postawy agresywne, szowinistyczne i nacjonalistyczne, 

h) w szkole promuje się aktywność społeczną, odpowiedzialność za najbliższe otoczenie, 

pracę na zasadach wolontariatu itp. poprzez: 

o współodpowiedzialność Samorządu Uczniowskiego  

o troskę o estetykę otoczenia,  

o udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części dotyczącej uczniów,                                       

o włączenie SU do organizowania wszelkich imprez szkolnych  i klasowych, 

o uwzględnianie w ocenie zachowania postaw prospołecznych, 

i) umożliwia się uczniom udział w życiu kulturalnym poprzez: 

o organizowanie wyjazdów i wyjść do teatru, kina, na wystawy, 

o udział w imprezach kulturalnych o walorach wychowawczych, 

o wspieranie inicjatyw uczniów w przygotowywaniu programów kulturalnych 

dla szkoły i środowiska. 

3. Uczniom umożliwia się korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego oraz Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

4. Organizacjom młodzieżowym działającym na terenie szkoły zapewnia się opiekuna oraz 

wszelką pomoc nieograniczającą samodzielności ucznia. 

5. W szkole przestrzega się wychowawczego aspektu oceniania poprzez:  

o przestrzeganie ustaleń zawartych w szczegółowych warunkach i sposobach 

oceniania wewnątrzszkolnego,  

o uwzględnianie wkładu pracy, możliwości intelektualnych ucznia oraz jego 

rozwoju intelektualnego i osobowego,              

o pojmowanie oceny jako czynnika motywującego i dopingującego a nie 

destrukcyjnego. 

 

ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY 

§ 9 

1. Uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych oraz 

pozalekcyjnych zapewnia się opiekę poprzez: 

a) opracowanie stałego planu zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem, w miarę możliwości 

szkoły, zasad higieny pracy umysłowej i bezpieczeństwa, 

b) organizowanie zajęć, w przypadku nieobecności nauczyciela, prowadzącego zajęcia wg 

planu lekcji,  pod opieką wyznaczonego przez Dyrektora nauczyciela, 

c) zapewnienie bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych poprzez dyżury 

nauczycieli pełnione w oparciu o regulamin nauczyciela dyżurnego oraz harmonogram 

dyżurów,  

d) zakaz (w trosce o bezpieczeństwo ) samowolnego opuszczania terenu szkoły. 

2. Każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie 

powierzonych jego opiece uczniów. 
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3. Odpowiedzialność za ucznia na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych              

i pozaszkolnych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia – jest on zobowiązany do 

niezwłocznego poinformowania Dyrektora lub wicedyrektora Zespołu o każdym wypadku 

mającym miejsce podczas tych zajęć. 

4. Odpowiedzialność za uczniów podczas wycieczek, wyjazdów i biwaków ponosi kierownik 

wraz z opiekunami. Zasady organizacji wycieczek i innych wyjazdów określa regulamin. 

5. Podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły zapewnia się uczniom 

opiekę – zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001r. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne  i pozaszkolne są 

zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć, 

b) systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są 

zajęcia, 

c) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia               

o zagrożeniu Dyrekcji Zespołu, 

d) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach. 

7. Szkoła zapewnienia indywidualną opiekę pielęgniarki szkolnej nad uczniami. Formy 

sprawowania w/w opieki ujęte są w planie pracy gabinetu medycyny szkolnej. 

8. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych zapewnia się, w miarę 

możliwości, pomoc materialną. 

9. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc 

i wsparcie zapewnia się następujące formy opieki: 

a) pomoc dydaktyczną dla uczniów wykazujących trudności w nauce z w/w przyczyn  

określoną w zadaniach dydaktycznych szkoły, 

b) opiekę wychowawczą określoną w niniejszym statucie, 

c) pomoc materialną w miarę możliwości szkoły,  

d) pomoc psychologiczną udzielaną na terenie szkoły w formie porad, konsultacji 

indywidualnych, rodzinnych, 

e) pomoc wynikającą ze współdziałania szkoły z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną  

i wszelkimi specjalistycznymi placówkami mogącymi świadczyć  pomoc i wsparcie 

uczniom. 

10. Zapewnienie uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 

przejawami patologii społecznej odbywa się poprzez : 

 rozmowy z pedagogiem, 

 udział uczniów w spektaklach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, 

demoralizacji (w miarę posiadanych środków), 

 uczestnictwo uczniów w warsztatach dotyczących uzależnień, przemocy, demoralizacji 

(w miarę posiadanych środków), 

 podejmowanie tych problemów na godzinach z wychowawcą, 

 prowadzenie zajęć integracyjnych przez pedagoga szkolnego. 
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11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi  przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym                           

o wpuszczeniu lub opuszczeniu budynku Zespołu decyduje ochrona i woźny, mający prawo 

do zatrzymania wszystkich osób. 

 

 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI. 

§ 10 

1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

2. Organizatorem i kierownikiem współdziałania rodziców jest wychowawca klasy. 

3. Nauczyciele udzielają rodzicom informacji na temat uczniów na zasadach określonych 

przez Dyrektora szkoły. 

4. Szkoła zachęca rodziców do współpracy w realizacji zadań programowych (udział w 

zajęciach edukacyjnych i wychowawczych: np. wycieczki, biwaki, dyskoteki, imprezy 

klasowe itp.). 

5. Szkoła proponuje rodzicom wykorzystanie w pracy z młodzieżą ich doświadczenia 

zawodowego w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

6. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin Rady Rodziców. 

7. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących: 

a) uchwala regulamin swojej działalności,  

b) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczy,  

c) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program profilaktyki. 

8. Rodzice mają prawo 

a) opiniować:                      

1. projekt planu finansowego szkoły składany przez Dyrektora, 

2. podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń, 

3. pracę nauczyciela do ustalenia oceny jego dorobku 

zawodowego za okres stażu (nieprzedstawienie opinii nie 

wstrzymuje postępowania).  

b) znać: 

1. Statut Szkoły, w tym szczegółowe warunki i sposoby oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

9. Rodzice mają prawo występować wraz z uczniami z wnioskiem o zmianę wychowawcy 

klasy. 

10. Rodzice współpracują z wychowawcą udzielając mu wszelkich niezbędnych informacji 

dotyczących ich dziecka. 

11. Rodzice mają prawo do dyskrecji we wszelkich sprawach dotyczących ich dzieci. 

12.  Program wychowawczy Zespołu i program profilaktyczny uchwala Rada Pedagogiczna po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
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13.  Spotkania z rodzicami odbywają się, co najmniej raz semestrze w terminach 

wyznaczonych przez Dyrektora szkoły i wychowawców klas. 

14. Rada Rodziców może: 

a) wnioskować do Dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty, 

b) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora, 

c) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

 

ROZDZIAŁ III 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 
 

§ 11 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 

§ 12 

1.  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na: 

a) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                  

i umożliwianiu ich zaspokojenia, 

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia, 

d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

e) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 

socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów 

posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dla uczniów 

zdolnych i z trudnościami               w nauce, 

f) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów                          

i rodziców, 

g) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających   z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym 

zakresie, 
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h) wspieraniu uczniów, metodami aktywizującymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym kierunku, 

i) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci, 

j) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia                            

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom, 

k) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

l) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

m) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

§ 13 

 1. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) psychologiem; 

3) pedagogiem ; 

4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

 

§ 14 

 1.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:  

1) rodziców; 

2) ucznia; 

3) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem; 

4) specjalisty; 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej; 

6) asystenta edukacji romskiej. 

 

§ 15 

 1.  Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów, wynikających z : 

a) wybitnych uzdolnień, 

b) niepełnosprawności, 

c) niedostosowania społecznego, 

d) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

e) specyficznych trudności w uczeniu się, 

f) choroby przewlekłej, 

g) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 
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h) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych, 

i) zaniedbań środowiskowych, 

j) trudności adaptacyjnych, 

k) odmienności kulturowej. 

 

§ 16 

 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 

a) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym 

uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego  na celu rozwijanie 

ich zainteresowań i uzdolnień, 

b) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich 

zaspokojenia, 

c) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, 

d) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

e) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli, 

f) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

g) porad dla uczniów, 

h) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się                      

w trudnej sytuacji życiowej.  

 

§ 17 

  W szkole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych Możliwości i 

Potrzeb Edukacyjnych Uczniów. 

 

§ 18 

1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz w oparciu  

o opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.  

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel 

edukacji przedmiotowej składa wniosek do Dyrektora szkoły    o objęcie ucznia opieką 

Zespołu, o którym mowa w  § 23 statutu szkoły. 

3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami                                      

i uzdolnieniami uczniów. 

4. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju 

uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są 

specjalna opieką nauczyciela. 

 

§ 19 

1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach   
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    polega na: 

   a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 

 b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,  

     intelektualnych i fizycznych ucznia, 

c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości                                            

    i umiejętności ucznia, 

d) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

 

 

 

§ 20 

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne 

trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli 

właściwych zajęć edukacyjnych.  

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica, jeśli uczeń nie jest pełnoletni.  

3. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy 

własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą 

pomocy. 

 

§ 21 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog, a w miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje 

odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

 

§ 22 

1. W szkole na wyraźną prośbę rodziców dwa razy w roku prowadzone są warsztaty w celu 

doskonalenia umiejętności z zakresu wybranych przez rodziców zagadnień. Informacja  

o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy 

ogłoszeń oraz zamieszczana jest na szkolnej stronie internetowej.  

 

§ 23 

2. W celu objęcia ucznia całościowa pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 

funkcjonują Zespoły d.s Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, odrębne dla poziomów 

kształcenia. 

3. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych uczniów , w tym: 

a) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 
b) rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień; 
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2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania; 

3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, oraz 
przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem; 

4) przedstawianie opinii o dostosowaniu warunków przeprowadzania egzaminu 
maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 

5) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 
dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym; 

6) opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających 
opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dla uczniów, u których dokonano 
rozpoznania, o którym mowa  w § 16 Statutu Szkoły; 

7) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie 
problemów wychowawczych; 

8) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli; 

9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców  
i nauczycieli; 

10) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 
uczniów; 

11)  współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań                                   
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3.  W skład każdego Zespołu wchodzą: wychowawca jako przewodniczący, pedagog,                                                                                                                         

     nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia, którego sprawa jest   

     rozpatrywana. 

4.  Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich   

     dziecka. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców na piśmie o terminie posiedzenia   

     Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach.  

5.  W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, Dyrektor szkoły    

     informuje ich pisemnie o przyjętych przez Zespół ustaleniach. 

6.  Na wniosek Dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel 

organu prowadzącego i przedstawiciel Poradni Psychologiczno-  Pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, w rejonie której znajduje się  szkoła. 

 

§ 24 

2. Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, jej realizacją i badaniem efektywności działań  w przypadkach: 

a) „z urzędu”, gdy uczeń posiada opinię Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, 
b) na wniosek nauczyciela , gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły 

oczekiwanej poprawy, 
c) na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów). 

 

§ 25 
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1. W przypadkach, o których mowa w § 24 Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych 

Potrzeb Ucznia, zwaną dalej „ Kartą ”. 

2. Karta zawiera:  

1) imię ( imiona) i nazwisko ucznia; 
2) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza; 
3) podstawę założenia Karty (opinia PPP, wniosek ucznia, nauczyciela),                   

a w tym: 
a) diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
b) informacje o stanie zdrowia ucznia lub 
c) rozpoznanie dokonane przez Zespół; 

4) obszary, w których uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                   
z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne tego ucznia; 

5) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz 
czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane; 

6) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu; 
7) podpis Dyrektora szkoły. 

3. Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanej przez 
Zespół i zrealizowanej , za zgodą organu prowadzącego szkołę, Zespół,    o którym mowa  
§ 23 Statutu Szkoły, dokonuje okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy oraz 
przedstawia propozycje form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres,  
z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane. 
Okresowa ocena musi być odnotowana w Karcie. 

4. Karta jest dokumentem szkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczani, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.   

5. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły Kartę przekazuje się do tej placówki za zgodą 
rodziców. 

6. Po ukończeniu przez ucznia szkoły otrzymuje on oryginał Karty. 
 

§ 26 

1. Na podstawie prowadzonych w szkole Kart Dyrektor szkoły dokonuje bilansu potrzeb na 

dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin i 

etatów występuje do organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 27 

1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewnia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczno Nr 

5 w Lublinie na zasadach określonych w Uchwale Rady Miasta Lublin nr 137/XI/2011 z dnia 

30.06.2011 r.  

§ 28 

 1. Do zadań pedagoga , należy:  
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1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym             i pozaszkolnym 

ucznia; 

3) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów; 

4)  rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

5)  określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno–

pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom, jak   i nauczycielom; 

6)  organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

7) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających               

z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów                   

z udziałem rodziców i wychowawców; 

8)  działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

9)  udzielanie rodzicom indywidualnych  porad w zakresie wychowania;  

10)  wspomaganie nauczycieli w realizacji programu wychowawczego                

 i profilaktyki; 

11)  udział w opracowywaniu programów profilaktyki;  

12) przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej; 

13) realizacja zadań przypisanych Zespołom; 

14) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 29 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub   

    niedostosowanym społecznie: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

2) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

 

§ 30 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie  organizuje Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych 

opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej 
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Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor 

organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w 

orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz 

form pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu 

rodzinnym, lub szkole macierzystej w odrębnym pomieszczeniu lub oddziale szkolnym. 

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania 

danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia. 

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, Dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia 

oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

7. Na podstawie orzeczenia Dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 

8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania, realizowanych bezpośrednio 

z uczniem  wynosi: dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych – od 12  do 16 godzin. 

9. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w pkt 8 realizuje się w ciągu co najmniej 4 dni. 

 

§ 31 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji   

    materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez występowanie             

    o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów, organizacji, MOPR. 

 

§ 32 

1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego 

ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty 

towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada 

Rodziców. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor 

szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków 

finansowych szkoły. 

§ 33 

1. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia 

podczas wyjazdów zagranicznych uczniów. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.  
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ROZDZIAŁ IV 
ORGANY SZKOŁY 

 

§ 34 

1. Organami szkoły są: 

 Dyrektor Szkoły 

 Rada Pedagogiczna 

 Rada Rodziców 

 Samorząd Uczniowski 

2. Organom szkoły zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty, a także w 

niniejszym Statucie oraz regulaminach tych organów zawierających również zasady ich 

współdziałania. 

3. Wszystkie organy Zespołu współpracują ze sobą w duchu porozumienia, tolerancji  

i wzajemnego szacunku. 

4. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi 

szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej. 

5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych 

organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej 

decyzji – w terminie 7 dni. 

6. Spory między organami rozwiązywane są wg zasad: 

a) spory między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną                         

a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Dyrektor szkoły,  

b) spory między Radą Rodziców a dyrektorem, między Samorządem Uczniowskim  

a Dyrektorem rozstrzyga Rada Pedagogiczna, 

c) spory między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem szkoły rozstrzyga organ prowadzący 

szkołę. 

7.  Podstawą wszczęcia postępowania wyjaśniającego jest pisemny wniosek jednej ze stron. 

Rozstrzygnięcie sporu powinno nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

§ 35 

1. Kieruje szkołą i sprawuje nadzór pedagogiczny 
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1) powołany jest w drodze konkursu organizowanego przez organ prowadzący szkołę - 

Gminę Miasto Lublin, oraz zatwierdzony przez organ sprawujący nadzór nad szkołą - 

Lubelskiego Kuratora Oświaty; 

2) kieruje szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im - w miarę posiadanych środków - 

warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego; 

4) dba o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów; 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

6) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

7) przygotowuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej; 

8) przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego; 

9) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej; 

10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez 

Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

11) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

12) dokonuje analizy działalności szkoły; 

13) jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz za 

majątek szkoły; 

14) wykonuje zadania wynikające z aktualnych przepisów; 

15) Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli  i pracowników niepedagogicznych;  

16) W związku z tym: 

17) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

18) przyznaje nagrody oraz wyznacza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

19) występuje z wnioskiem - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej - w sprawie 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły; 

20) W wykonywaniu swych zadań Dyrektor szkoły współpracuje z Samorządem 

Uczniowskim, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i związkami zawodowymi; 

21) Dyrektor szkoły umożliwia każdemu organowi swobodne podejmowanie decyzji w 

ramach jego kompetencji; 

22) Dyrektor szkoły zasięga opinii odpowiednich organów szkoły w rozwiązywaniu 

wewnętrznych konfliktów; 

23) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne 

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje  o działalności szkoły;  

24) przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski                            

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

25) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach 

określonych w rozdziale III Statutu  Szkoły; 
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26) zawiadamia rodziców ( prawnych opiekunów) o terminie posiedzenia Zespołu 

zajmującego się planowaniem i sprawowaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Dyrektor 

informuje ich pisemnie o przyjętych przez Zespół ustaleniach; 

27) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Pedagogiczną; 

28) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 

przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, o których mowa   w  § 23 Statutu Szkoły;                                                                                                                    

29) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych, informatyki, technologii informatycznej, drugiego języka                           

w oparciu o odrębne przepisy; 

30) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły  

w przypadkach określonych w  § 178 statutu szkoły; 

31) kieruje ucznia do szkoły dla dorosłych, zgodnie z przepisami w sprawie przypadków, 

w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, 

która ukończyła 16 lub 15 lat; 

32) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  

i organizacyjnych; 

33)  stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej 

i religijnej uczniom; 

34)  opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad; 

35) skreśla z listy uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych w § 76  Statutu; 

36) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych przed zakończeniem rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

37) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i 

sprawdzających na zasadach określonych w  § 87, 88, 89 Statutu Szkoły; 

38) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym prowadzą (lub uczestniczą w nich) zatrudnieni 

nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz ustala 

pomoc nauczyciela; 

39) w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty 

oraz opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia ustala zawody, w których kształci szkoła; 

40) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                    

w sprawie organizacji praktyk studenckich. 

41) Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem 

uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych warunków pracy, pobytu i opieki. 

42) Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą 

organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w zespole szkół. 

2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:   
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1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;  

4) ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności 

wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, stosownie do specyfiki szkoły; 

5) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,                          

a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków 

pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym; 

6) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

7) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości 

o estetykę i czystość; 

8) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

9) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go do zaopiniowania 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

11) dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku. 

12) organizuje prace konserwacyjno–remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

13)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

14) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

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

3.Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 

samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych 

kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; 

4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy                  

w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na 

stanowiskach urzędniczych w szkole; 

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

7) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień awansu 

zawodowego; 

8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom                   

i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 

9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli  

i pracowników; 
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10)  udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa; 

11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych; 

12)  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

13)  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez 

organ prowadzący; 

15)  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym; 

18)  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie ich uprawnień do opiniowania   

i zatwierdzania; 

19)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

4. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

2) powołuje Komisję Stypendialną; 

3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji 

Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, ustala wysokość stypendium za wyniki  w nauce  

i za osiągnięcia sportowe; 

4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły; 

5) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 

6) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych                       

do „wyprawki szkolnej;” 

7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki 

medycznej w szkole. 

 

§ 36 

1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. 

Współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą  

     i aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

§ 37 

1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Dyrektor szkoły powołuje  

(w Zespole tworzy się następujące stanowiska): 

 wicedyrektorów 

 kierownika warsztatów  

 zastępcę kierownika warsztatów 

 pedagoga szkolnego 

 kierownika administracyjno - gospodarczego 
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§ 38 

Do obowiązków wicedyrektora należy: 

a) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności, 

b) czuwanie nad należytą realizacją planów i programów nauczania, 

c) coroczne opracowanie projektu organizacji szkoły, 

d) przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć i nadzorowanie jego poprawnej 

realizacji, 

e) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 

f) rozliczenie godzin ponadwymiarowych i zajęć pozalekcyjnych, 

g) nadzór nad dyżurami nauczycieli podczas przerw, 

h) nadzór nad wewnętrznym mierzeniem jakości pracy szkoły, 

i) nadzór nad pracą Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2, 

j) hospitowanie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, 

k) organizowanie praktyk studenckich i nadzór nad nimi, 

l) nadzór nad pracą biblioteki szkolnej, 

m) wykonywanie innych poleceń służbowych Dyrektora, 

n) przeprowadzanie czynności związanych z rekrutacją,  

o) przygotowanie harmonogramu egzaminów maturalnych ustnych, czuwanie nad ich 

przebiegiem i gromadzenie dokumentacji egzaminacyjnej. 

 

§ 39 

Do obowiązków kierownika warsztatów szkolnych należy: 

a) przygotowanie projektu organizacji warsztatów szkolnych na dany rok szkolny, 

b) opracowanie planów produkcyjnych warsztatów szkolnych, 

c) współpraca z Dyrektorem szkoły w zakresie promocji szkoły w środowisku, regionie  

i mieście, 

d) zabezpieczenie organizacyjne realizacji zadań programowych, 

e) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć pozalekcyjnych, 

f) zabezpieczenie wyposażenia sal warsztatowych w maszyny i sprzęt, 

g) przygotowanie materiałów szkoleniowych na i narady warsztatowe, 

h) opracowanie i złożenie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej sprawozdania  

z realizacji, 

i) dbanie o reklamę produkcyjną warsztatów szkolnych, 

j) organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 

k) hospitacja zajęć warsztatowych, 

l) odpowiedzialność za: poziom wyników nauki zawodu, efekty finansowe warsztatów 

szkolnych, terminową realizację programów nauczania, bezpieczeństwo uczniów  

i nauczycieli, ład, porządek i dyscyplinę na zajęciach warsztatowych. 
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§ 40 

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy: 

a) w zakresie zadań ogólnowychowawczych: 

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i informowanie 

Radę Pedagogiczną 

 współudział w opracowaniu programu wychowawczego, planu profilaktycznego  

i planu pracy szkoły 

 określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym wybitnie 

uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i środków jakimi szkoła 

dysponuje 

b) w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej: 

 organizacja wyjazdu integracyjno-adaptacyjnego dla uczniów klas pierwszych 

 udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych 

wskutek konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych, trudności w kontaktach              

z rówieśnikami 

 przeciwdziałanie różnym formom  niedostosowania społecznego młodzieży   

 organizacja zespołów do pomocy psychologiczno–pedagogicznej (koordynacja ich 

działań) 

c) w zakresie organizacji swojej pracy: 

 realizacja rocznego planu pracy, uwzględniającego Program wychowawczy                    

i profilaktyczny szkoły, zapewnienie, w tygodniowym rozkładzie zajęć, możliwości 

kontaktowania się z pedagogiem uczniów i rodziców  

 bieżąca współpraca z Dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, Radą Rodziców  
w zakresie rozwiązywania pojawiających się problemów opiekuńczo-
wychowawczych 

 współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi zainteresowanymi 
problemami opieki, wychowania i szeroko pojętej profilaktyki 

 prowadzenie właściwej dokumentacji 

 wykonywanie innych poleceń służbowych Dyrektora. 

 

§ 41 

Do obowiązków kierownika administaracyjno - gospodarczego należy: 

a) zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla wszystkich pracowników,  

b) dbałość o właściwe utrzymanie obiektów i mienia szkoły, 

c) troska o czystość, ład, porządek na terenie szkoły, 

d) nadzór nad właściwą organizacją pracy personelu obsługi technicznej, 

e) przedkładanie Dyrektorowi szkoły propozycji remontów i usuwanie usterek, 

f) terminowe zaopatrywanie placówki w środki czystości oraz artykuły i sprzęt 

niezbędny do sprawnego funkcjonowania szkoły, 

g) dokonywanie okresowych przeglądów stanu pomieszczeń, sprzętu i pomocy 

dydaktycznych, 
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h) dokonywanie właściwego oznakowania sprzętu szkolnego, 

i) dbałość o właściwy stan higieniczno - sanitarny i warunki bhp na terenie szkoły, 

j) czuwanie nad terminową realizacją zaleceń Sanepidu, nadzoru budowlanego, straży 

pożarnej i innych organów kontrolnych, 

k) wykonywanie innych poleceń służbowych Dyrektora.  

 

§ 42 

RADA PEDAGOGICZNA 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym zadania statutowe w 

zakresie kształcenia, wychowania i opieki, oraz wewnętrznego kształcenia nauczycieli. 

2. Działa w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.                   

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach klasyfikacyjnych, plenarnych                                  

i nadzwyczajnych. 

5. Zakres praw i obowiązków członków Rady Pedagogicznej określa Regulamin. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z Regulaminem Rady. 

7. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

informuje o działalności szkoły i strategii jej rozwoju. 

8. Uchwały Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni od 

posiedzenia. Podpisuje go przewodniczący i protokolant. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w obradach Rady 

Pedagogicznej i zachowania tajemnicy obrad. 

10. Rada Pedagogiczna, w ramach swoich kompetencji, zatwierdza uchwałą: 

a) organizację roku szkolnego na dany rok, 

b) Statut Szkoły i zmiany w nim, 

c) Program Wychowawczy Szkoły, 

d) Program Profilaktyczny Szkoły, 

e) Wewnątrzszkolny System Oceniania, 

f) roczny plan pracy szkoły, 

g) wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

h) wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę, 

i) innowacje, eksperymenty pedagogiczne, badania naukowe, 

j) wnioski wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania 

uczniom nagród i wyróżnień, 

k) założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego, 

l) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym, 
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m) plan rozwoju szkoły na 3 lata. 

11. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład godzin, 

b) plan finansowy szkoły i przyznany przez organ prowadzący budżet, 

c) wnioski o przyznanie nauczycielom wyróżnień, nagród i odznaczeń, 

d) propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia, 

e) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole. 

12. Rada Pedagogiczna ma prawo do: 

a) występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania                         

i wychowania, 

b) eliminowania z programów nauczania zbędnej wiedzy faktograficznej oraz haseł                

o charakterze uzupełniającym, 

c) występowania z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub 

innego stanowiska kierowniczego w szkole (w w/w kwestiach, organ prowadzący 

szkołę jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić 

Radę Pedagogiczną o jej wyniku).    

13. Rada Pedagogiczna wykonując zadania jest zobowiązana zasięgnąć opinii Rady Rodziców   

i Samorządu Szkolnego 

 

§ 43 

RADA RODZICÓW 

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację wszystkich rodziców i działa w oparciu  o odrębny 

regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

2. Rada Rodziców może występować do pozostałych organów szkoły – wewnętrznych  

i zewnętrznych - z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

3. Rada Rodziców może gromadzić i wydatkować fundusze ze składek dobrowolnych  

i innych źródeł (sponsoring) dla dobra uczniów i szkoły. 

4. Kompetencje Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół 

Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie. 

5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

młodzieży poprzez: 

a) spotkania z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów                     

w ramach zebrań klasowych rodziców co najmniej 2 razy w ciągu półrocza, 

b) indywidualne rozmowy z nauczycielami i dyrektorem, 

c) indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym, 

d) organizowanie imprez klasowych, uroczystości szkolnych i wycieczek. 

6. Celem spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami jest także: 

a) zapoznanie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi 

szkoły i poszczególnych klas, 

b) zapoznanie z przepisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 

c) wymiana informacji i dyskusja na tematy wychowawcze, 
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d) uzyskanie przez rodziców informacji na temat swego dziecka, jego zachowania  

i postępów w nauce, 

e) uzyskanie informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci. 

7. Rada Rodziców może wyrażać i przekazywać organom prowadzącym i nadzorującym 

szkołę opinie, np. o ocenie z realizacji planu dorobku zawodowego nauczyciela 

ubiegającego się o awans zawodowy. 

 

§ 44 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania Samorządu Szkolnego określa Regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym i tajnym, który nie może być sprzeczny ze Statutem. 

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności: 

a) aktywne uczestniczenie w działalności dydaktycznej, wychowawczej, społecznej  

i kulturalnej szkoły, 

b) przestrzeganie praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie i Regulaminie 

Samorządu Uczniowskiego, 

c) branie udziału w planowaniu życia i pracy szkoły, 

d) opracowywanie propozycji zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego, 

e) dbanie o honor szkoły, godne jej reprezentowanie, wzbogacanie jej tradycji, dbanie  

o jej mienie.  

 

ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
 

§ 45 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku a kończy 31 sierpnia roku 

następnego.  

2. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry. 

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy prawne w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§ 46 

1. Dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania dla danego oddziału z uwzględnieniem liczby 

godzin przeznaczonych  na poszczególne zajęcia edukacyjne w danym roku szkolnym. 

 

§ 47 

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

arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku.  
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Arkusz organizacyjny szkoły jest zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę do dnia 25 

maja danego roku. 

§ 48 

1. W arkuszu organizacyjnym  umieszcza się w szczególności:  

a) liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,  

b) ogólną liczbę: 

 zajęć edukacyjnych obowiązkowych,  

 zajęć edukacyjnych dodatkowych,  

 nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych finansowanych                  

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,  

c) liczbę nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego 

przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku 

szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz terminy złożenia 

przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 

2. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego dyrektor zespołu opracowuje Aneks do 

Arkusza organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum i przedstawia go do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu szkołę do dnia 10 września danego roku. 

 

§ 49 

1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły, ustala                                       

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

określający organizację zajęć edukacyjnych obowiązkowych  i nadobowiązkowych. 

 

§ 50 

1. Godzina zajęć edukacyjnych trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 minut, 

ale przynajmniej dwie z nich są 15 minutowe (obiadowe) 

2. Godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut, a przerwa w ich trakcie -  20-30 minut. 

     3.   Czas trwania zajęć pozalekcyjnych wynosi 45 minut. 

 

§ 51 

1. Fakultety są realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. Godziny te   

    ujęte są w planie nauczania, a ich realizacja odbywa się w cyklu edukacyjnym. Na 

zakończenie semestru nauczycie dokonuje wpisu w dzienniku w formie „zaliczył”  

lub „nie zaliczył”. 

 

§ 52 

1. Podział na grupy jest obowiązkowy: 

a) na zajęciach z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego w oddziałach 

liczących więcej niż 24 uczniów,  

b) zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są oddzielnie dla dziewcząt  i chłopców, 
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c) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia 

ogólnego, dla których  z treści programu  nauczania wynika konieczność  prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących więcej niż 30  uczniów, 

d) na zajęciach praktycznych i w pracowniach obowiązują podziały na grupy zgodnie  

z wymogami kształcenia w zawodzie. 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów wycofują swoje dziecko z nauki religii  w danej 

klasie w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do wychowawcy szkoły na 

początku roku szkolnego.  

2. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem 

dyskryminacji uczniów przez kogokolwiek lub w jakiejkolwiek formie. 

 

 

 

§ 53 

1. Uczniowie mieszkający poza Lublinem korzystają z miejsc w bursach, funkcjonujących na 

terenie naszego miasta. 

2. Nauczyciel, którego wychowanek mieszka w bursie, współpracuje z wychowawcą bursy. 

3. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w postępowaniu ucznia 

mieszkającego na stancji, wychowawca winien poinformować o tym rodziców. 

 

§ 54 

1. Szkoła realizuje prawo ucznia do opieki zdrowotnej poprzez: 

a) dokonanie obowiązkowych szczepień i badań,  

b) udzielanie bieżącej porady i pomocy specjalistycznej, 

c) udzielanie pomocy stomatologicznej, 

d) sporządzanie bilansu (początkowego i końcowego) zdrowia ucznia, 

e) dbałość o wyposażenie apteczek w artykuły sanitarne i leki pierwszej potrzeby. 

 

§ 55 

1. Zajęcia praktyczne młodzież realizuje w warsztatach szkolnych, funkcjonujących na 

zasadach pracowni zajęć praktycznych. 

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania warsztatów szkolnych określa regulamin 

warsztatów szkolnych.  

3. Uczniowie klas Technikum i Szkoły Policealnej w cyklu nauczania odbywają praktykę 

zawodową poza szkołą. Zasady odbywania praktyk szkolnych określa regulamin praktyk 

szkolnych i wewnętrzny regulamin zakładu pracy, w którym uczniowie odbywają 

praktyki. 

4. Po zakończeniu nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum w klasie 

programowo najwyższej uczeń zdaje egzamin z przygotowania zawodowego. Zasady 

przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego regulują odrębne przepisy. 
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§ 56 

1. Na początku każdego roku szkolnego, przed przystąpieniem do realizacji zajęć 

„wychowania do życia w rodzinie”, nauczyciel prowadzący zajęcia na zebraniu ogólnym 

zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z celami, zasadami organizacji tych 

zajęć, zakresem treści programowych oraz przyjętym do realizacji programem nauczania. 

2. Udział ucznia w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Zajęcia „wychowania do życia w rodzinie” są organizowane dla uczniów, których rodzice 

(prawni opiekunowie) na początku pierwszej klasy w danym roku szkolnym wyrażają na 

piśmie zgodę na udział swoich dzieci w tych zajęciach przez cały cykl edukacyjny. 

 

§ 57 

1. Przewiduje się możliwość organizowania zajęć dodatkowych finansowanych                   

    ze źródeł pozabudżetowych. 

 

§ 58 

1.  Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne  

     na podstawie porozumienia zawartego między Dyrektorem lub (za jego zgodą)   

     poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

 

§ 59 

W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWO –WŁÓKIENNICZYCH  DZIAŁA BIBLIOTEKA I CENTRUM 

INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ  (CIM) 

1. Biblioteka jest :  
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą              

w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz 
indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,  

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

2.   Zadaniem  biblioteki i  CIM w ZSOW jest:  
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów 

bibliotecznych; 
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej; 
3)  prowadzenie działalności informacyjnej; 
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych  

i informacyjnych; 
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej                         

i medialnej; 
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 
7) przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  

uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 
10)  organizacja wystaw okolicznościowych. 

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy  należy:  
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1) w zakresie pracy pedagogicznej:  
a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz                                   
do pracowni przedmiotowych, 
b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę  
i jej zbiory, 
c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania 
informacji, 
d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności     od    indywidualnych 
zainteresowań i potrzeb, 
e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz 
związany z nią indywidualny instruktaż, 
f) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami   
organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami  w realizacji 
zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej 
uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia, 
g) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  biblioteki. 

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:  

a) przedkładanie Dyrektorowi szkoły projekt budżetu biblioteki, 
b) troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 
c) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 

przeprowadzanie ich  selekcji, 
d) prowadzenie ewidencji zbiorów, 
e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja 

zbiorów, 
f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 
g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, 

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 
h) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz 

terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych, 
i) składanie do Dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki                  

i oceny stanu czytelnictwa w szkole, 
j) obowiązek korzystania z dostępnych technologii informacyjnych  i doskonalenia 

własnego warsztatu pracy.   
 4.  Nauczyciele  bibliotekarze  zobowiązani  są  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  

kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  szkole  

programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły. 

5.  Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki  

przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli 

określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki. 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę 
biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi                           
i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im 
warunki do doskonalenia zawodowego; 
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3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe                                 
na działalność biblioteki; 

4) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy; 
5) wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, 

informacyjnej i medialnej; 
6) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką   w tworzeniu 

systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej     w szkole; 
7) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie 

przy zmianie bibliotekarza; 
8) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

8. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności  

i planie pracy biblioteki. 

9. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców  

i innych ofiarodawców. 

Regulamin biblioteki 

§ 60 

1) Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  7:30 – 16:30. 
2) Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy 

szkoły. 
3) Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość                                  

o wypożyczone książki i materiały. 
4) Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki. 
5) Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii  

z materiałów bibliotecznych. 
6) Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek 
(np. olimpijczykom, maturzystom, itp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu. 

7) Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie 
ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego. 

8) Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji. 
9) Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego 

wyszukiwania informacji bibliograficznych. 
10) Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, 

zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza. 
11) Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały 

przed końcem roku szkolnego. 
12) Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia  w sekretariacie 

szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki. 
13) Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest  do dbałości  

o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.  
§ 61 

1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym 
jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej szkoły.  Zgodę na podjecie działalności przez 
stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu 
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warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Rodziców i Rady 
Pedagogicznej. 

 

§ 62 

 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki. 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2.  W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 
1) Dziennik wychowawczy klasy; 
2) Dziennik zajęć pozalekcyjnych, dokumentujący realizację godzin wg art.42 KN. 

3. Dziennik wychowawczy klasy zakłada się dla każdego oddziału.  Za jego prowadzenie 
odpowiada wychowawca klasy. W Dzienniku Wychowawczym klasy mają prawo 
dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach. 

4. Dziennik wychowawczy klasy zawiera: 
1) Listę uczniów w oddziale; 
2) Plan pracy wychowawczej na I i II okres; 
3) Sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego  

w poszczególnych okresach szkolnych; 
4) Życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów o organizację 

nauki religii/etyki; 
5) Sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia  

w rodzinie; 
6) Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia; 
7) Zgoda rodziców ( prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, 

socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej organizowanej przez szkołę; 

8) Tematykę zebrań z rodzicami; 
9) Listę obecności rodziców na zebraniach; 
10) Kontakty indywidualne z rodzicami; 
11) Karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów; 
12) Karty samooceny zachowania ucznia; 
13) Karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i kolegów z klasy; 
14) Przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych. 

5. Dziennik wychowawczy przetrzymywany jest w pokoju nauczycielskim, wraz                    
z dziennikiem lekcyjnym oddziału.  

6. Dziennik wychowawczy podlega archiwizacji wg zasad dla grupy B – 3. 
7. Przebieg zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i w grupach, 

utworzonych z podziału oddziału nauczyciel edukacji przedmiotowej odnotowuje  
w dzienniku lekcyjnym. 

8. Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42 ust. 2 
pkt 2 prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole. 

9. Dziennik , o którym mowa w ust. 8 zawiera: 
1) Imię i nazwisko nauczyciela; 
2) Wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych semestrach; 
3) Dokumentacje potwierdzającą zajęcia prowadzone jako:  

a) kółka zainteresowań, z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności 
uczniów, tematyką poszczególnych zajęć, 
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b) zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym , z tematyką zajęć, lista uczniów, 
c) zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych 

opieką; 
4) Rozliczenie semestralne zrealizowanych godzin; 
5) Wyniki ewaluacji; 
6) Potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

10. Dziennik wychowawczy i dziennik zajęć pozalekcyjnych  są własnością szkoły.  

 

 

ROZDZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 63 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno- obsługowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 64 

1. Wszystkich pracowników obowiązuje: 

1) Regulamin pracy Zespołu Szkół Odzieżowo – Włókienniczych; 

2) postanowienia niniejszego Statutu; 

3) zarządzenia Dyrektor szkoły. 

                                                

§ 65 

1. Zakres zadań każdego pracownika administracyjno-obsługowego określają imienne 

przydziały czynności, które znajdują się w teczkach osobowych. 

 

§ 66 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego 

zadaniem jest ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z  zakresu 

kształcenia ogólnego uwzględniającego podstawę programową. Szkolny zestaw 

programów nauczania udostępniony jest zainteresowanym w bibliotece szkolnej. 

2. Nauczyciele zespołu nauczycielskiego wykonują zadania ujęte w § 67 w odniesieniu do 

danego oddziału. 

W szkole działają zespoły:  

o wychowawczy (TUG, ZSZ, Sz Pol), 

o przedmiotów ogólnokształcących,  

o przedmiotów humanistycznych, 

o przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 

o przedmiotów zawodowych, 

o d.s pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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3. Do stałych zadań zespołów wychowawczych należy: 

a) opracowanie (do 30 września każdego roku szkolnego) harmonogramu pracy 

zespołów na dany rok szkolny, 

b) opracowanie  programów wychowawczych dla poszczególnych etapów edukacyjnych, 

c) opracowanie planów wychowawczych i tematyki godzin z wychowawcą dla każdego 

oddziału, 

d) opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, 

e) analiza, ewaluacja i ewentualna modyfikacja zasad oceniania zachowania uczniów, 

f) analiza, ewaluacja i ewentualna modyfikacja Programu wychowawczego szkoły po 

zakończeniu I i  II semestru  każdego roku szkolnego, 

g) samokształcenie, 

h) prowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego 

doskonalenia zawodowego, 

i) wykonywanie innych zadań przydzielonych przez dyrektora wynikających   z potrzeb 

szkoły. 

4. Do stałych zadań przewodniczących zespołów przedmiotowych i wychowawczych należy: 

a) organizacja i nadzorowanie pracy zespołu, 

b) kierowanie pracą zespołu, 

c) monitorowanie pracy zespołu, 

d) przydział zadań poszczególnym członkom zespołu i monitorowanie ich wykonania, 

e) prowadzenie dokumentacji zespołu, 

f) przygotowanie i prezentacja podczas plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej 

sprawozdania z pracy zespołu w I i II semestrze. 

5. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:  

a) współpraca nauczycieli zajęć edukacyjnych w ramach poszczególnych zespołów, 

b) opracowywanie zadań do wewnętrznych testów, sprawdzianów  . 

c) sprawdzanie, opracowywanie wyników, analiza i formułowanie wniosków                    

do dalszej pracy. 

6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu. 

7. Pracę zespołów nadzoruje wicedyrektor. 

8. Posiedzenia wszystkich zespołów są protokołowane przez protokolantów wyznaczonych 

przez przewodniczących zespołów. 

9. Zasady pracy oraz zadania zespołów d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej opisane 

są w rozdziale III Statutu Szkoły. 

 

§ 67 

1. Zadania nauczycieli uczących w Zespole Odzieżowo –Włókienniczych są następujące: 

a) efektywna realizacja przyjętego programu nauczania, stałe podnoszenie jakości 

kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w 

szkole Programem wychowawczym szkoły i szczegółowymi warunkami i  sposobami 

oceniania, 
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b)  sporządzanie planu dydaktycznego z nauczanych zajęć edukacyjnych dla każdego 

oddziału i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 10 

września każdego roku szkolnego, 

c)   rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, 

d)  opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z nauczanych zajęć edukacyjnych            

i przedstawienie go Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 10 września każdego roku 

szkolnego, dokonywanie nowelizacji systemu i dostosowywanie go do aktualnych 

przepisów  prawa, 

e)   ścisłe stosowanie zasad oceniania kryterialnego, zachowanie bezstronności                            

i obiektywizmu w ocenie ucznia, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia, 

informowanie uczniów i ich rodziców o ocenach bieżących, śródrocznych i  rocznych 

uzyskiwanych przez uczniów, o postępach w nauce, osiągnięciach lub  trudnościach  

w nauce i niepowodzeniach szkolnych, 

f)   tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się                       

i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy  indywidualnej i 

zespołowej, 

g)   indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności  w nauce, 

dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, realizacja 

indywidualnych zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

h)  kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie 

do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska lokalnego, kraju, 

i)   upowszechnianie demokracji i samorządności jako metody wychowawczej, 

j)   udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy   
w przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych  
i pozaprzedmiotowych, 

k)  dbałość o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do 

nauczania danego przedmiotu, estetykę i wystrój, 

l) sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów                              

i odnotowywanie nieobecności, 

m) bieżące informowanie uczniów o uzyskanych ocenach cząstkowych oraz śródrocznych 

i rocznych ocenach klasyfikacyjnych, 

n)  rzetelne, terminowe, systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji procesu 

dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego, 

o)   aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, 

wychowawczych i problemowych, 

p)  doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, doskonalenie i unowocześnianie własnego warsztatu pracy, 

q)   aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz podejmowanie 

zewnętrznych form doskonalenia zawodowego, 
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r)  zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych, 

dodatkowych i nadobowiązkowych, imprez szkolnych  i środowiskowych, wycieczek, 

wyjazdów i przestrzeganie przepisów BHP, 

s)  rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych – zgodnie   z zasadami 

określonymi w Regulaminie pełnienia dyżurów nauczycielskich; 

t)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły – obowiązkowych  

i nadobowiązkowych. 

 

 2. Nauczyciel ma prawo do: 

a) wyboru metod pracy, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych 

w zakresie nauczanego przedmiotu, 

b) doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła 

przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych, 

c) ustalania i wystawiania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie    z zasadami 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

d) współdecydowania o ocenie zachowania ucznia, 

e) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych  dla swoich 

uczniów, 

f) czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły. 

3. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły, organem prowadzącym 

szkołę,  organem sprawującym nadzór pedagogiczny (oraz ewentualnie cywilnie lub 

karnie) za : 

a) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć 

edukacyjnych, 

b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków 

dydaktycznych, 

c) skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, dyżurów na przerwach międzylekcyjnych, 

d) zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego wynikające  

z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia, 

e) uchybienia przeciwko porządkowi pracy, 

f) uchybienia godności zawodu nauczyciela, 

g) niewypełnianie powierzonych mu obowiązków. 

4. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje Dyrektor i wicedyrektorzy szkoły. 

§ 68 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Wskazane jest, aby pełnił tę   

    funkcję w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

2. Dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę klasy w następujących przypadkach: 

a) rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, 

b) przeniesienie nauczyciela do innej placówki, 

c) długotrwała nieobecności nauczyciela, 
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d) potwierdzony brak efektów pracy wychowawczej, 

e) umotywowana, pisemna prośba nauczyciela złożoną do Dyrektora szkoły, 

f) pisemny, umotywowany wniosek rodziców złożony do Dyrektora szkoły – podjęty 

podczas zebrania rodziców,- jeśli za zmianą opowiedzą się wszyscy rodzice obecni na 

zebraniu stanowiący co najmniej 80% ogółu rodziców klasy. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 

lub w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn określonych w pkt. 2. – także w trakcie 

trwania roku szkolnego. 

4. Do zadań wychowawcy klasy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój 

ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie                                  

i  społeczeństwie, a w szczególności: 

a) diagnoza potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywana 

na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego poprzez 

ankietowanie uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów, rozmowy diagnostyczne, 

wywiady, zajęcia warsztatowe, 

b) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich 

rozwoju psychofizycznego i pozytywnych cech charakteru, 

c) systematyczna współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów – 

organizowanie spotkań klasowych, przeprowadzanie rozmów indywidualnych, 

pedagogizacja, ankietowanie, wizyty w domach rodzinnych, diagnozowanie 

funkcjonowania systemu rodzinnego, 

d) systematyczna współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,  

udzielanie uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej, materialnej i socjalnej, 

ochrona przed demoralizacją i uzależnieniami, podejmowanie niezbędnych działań 

profilaktycznych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, rozpoznawanie  

i  eliminacja zagrożeń, 

e) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych 

wyników w nauce, organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 

otaczanie dodatkową opieką uczniów szczególnie uzdolnionych – wspieranie, 

motywowanie, umożliwianie rozwijania zdolności   i zainteresowań, 

f) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem             

i rozkładem pracy domowej, 

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

absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 

h) informowanie pedagoga najpóźniej do 10 każdego miesiąca o nieobecnościach 

nieusprawiedliwionych ucznia w ilości powyżej 25 godzin  w miesiącu, 

i) obliczenie frekwencji najpóźniej do 10 każdego miesiąca, 

j) motywowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, 

konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych, organizacjach szkolnych, 

aktywnej działalności na rzecz klasy, szkoły  i  środowiska lokalnego, 
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k) integrowanie zespołu klasowego, kształtowanie wzajemnych stosunków między 

uczniami opartych na życzliwości, tolerancji, współdziałaniu, koleżeństwie, przyjaźni, 

pomocy; rozwiązywanie i eliminacja konfliktów, problemów wychowawczych, 

l) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy, szkoły, 

m) wywieranie wpływu na 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 (prawnymi opiekunami ) ucznia, 

n) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad BHP w szkole i poza nią, 

o) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) 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, 

p) zapoznawanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z zasadami zawartymi w 

szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego, kryteriami 

wymagań  edukacyjnych niezbędnych   do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,  Statutem Szkoły, programem 

wychowawczym szkoły, tematyką godzin wychowawczych, programem profilaktyki, 

działaniami profilaktycznymi i wychowawczo – opiekuńczymi podejmowanymi  

w szkole, wynikami i analizą próbnych i właściwych sprawdzianów i egzaminów, 

q) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie  z planem pracy 

szkoły, zarządzeniami Dyrekcji, uchwałami Rady Pedagogicznej, 

r) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji  - dziennika 

lekcyjnego, arkuszy ocen, świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły, innej 

dokumentacji wymaganej w szkole, 

s) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy                        

z zespołem wychowawczym – Programu wychowawczego szkoły, planu 

wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, 

harmonogramu imprez klasowych i szkolnych, 

t) ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie ustalania śródrocznej i rocznej 

klasyfikacyjnej oceny zachowania, 

u) udzielanie nagany wychowawcy klasy oraz wnioskowanie o naganę Dyrektora szkoły. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji klasowej    

    zawierającej: 

a) listy obecności rodziców na zebraniach, 

b) plan przebiegu zebrań z rodzicami,      

c) dziennik wychowawcy zawierający między innymi, informację o: zainteresowaniach 

ucznia, jego stanie zdrowia, obowiązkach domowych, sytuacji rodzinnej i materialnej, 

cechach charakterologicznych, osiągnięciach, stosunku do obowiązków szkolnych 
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itp.;  dziennik powinien być uaktualniany przez cały czas pobytu ucznia w szkole, 

udostępniany do wglądu  w uzasadnionych przypadkach na życzenie dyrekcji, 

d) notatki z  rozmów  prowadzonych  z  rodzicami, uczniami itp., 

e) opracowany plan pracy wychowawczej dla swojej klasy. 

6. Wychowawca ma prawo do : 

a) współdecydowania z samorządem klasowym i rodzicami (prawnymi opiekunami)  

ucznia o programie i planie działań wychowawczo – opiekuńczych i profilaktycznych 

na dany rok szkolny lub na dłuższe okresy, 

b) uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno–

pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od Dyrekcji szkoły, 

pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zespołów 

wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę. 

7. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za: 

a)  osiąganie celów wychowania w swojej klasie, 

b) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) uczniów wokół 

programu wychowawczego klasy i szkoły, 

c) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom, 

d) realizację przyjętych w szkole programów wychowawczych i  profilaktycznych, 

e) prawidłowość prowadzonej przez siebie dokumentacji wychowawcy klasy.  

8. Bezpośredni nadzór nad pracą wychowawców klas sprawuje Dyrektor  i wicedyrektorzy 

szkoły.  

 

ZADANIA ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA 

W CZASIE ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ 

 

§ 69 

1. Każdy pracownik szkoły odpowiada służbowo i prawnie z bezpieczeństwo, zdrowie i życie 

powierzonej jego opiece uczniów. 

2. Odpowiedzialność za ucznia na zajęciach za ucznia na zajęciach obowiązkowych                      

i dodatkowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia – 

jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dyrektora lub wicedyrektora  

o każdym wypadku mającym miejsce podczas tych zajęć. 

3. Odpowiedzialność za uczniów podczas wycieczek, wyjazdów i biwaków ponosi kierownik 

wraz z opiekunami. Zasady organizacji wycieczek i innych wyjazdów określa „regulamin 

wycieczek”. 

4. Podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem zapewnia się uczniom 

opiekę zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 08.11.2001 r. 

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe dodatkowe i pozalekcyjne i pozaszkolne są 

zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć, 
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b) systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca w którym prowadzone 

są zajęcia,  

c) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia  

o zagrożeniu dyrektorowi szkoły, 

d) wprowadzenie uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach. 

6. Szkoła zapewnia indywidualną opiekę nad uczniami ze strony pielęgniarki szkolnej. Formy 

sprawowania w/w opieki ujęte są w planie pracy gabinetu medycyny szkolnej. 

7. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zapewnia się w miarę możliwości 

pomoc materialną. 

8. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc 

i wsparcie zapewnia się następujące formy opieki: 

a) opiekę wychowawczą określoną w niniejszym statucie, 

b) pomoc dydaktyczną, 

c) pomoc psychologiczną, 

d) pomoc wynikającą ze współdziałania szkoły z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną 

i wszelkimi specjalistycznymi placówkami. 

9. Zapewnienie uczniom ochrony przed przemocą uzależnieniami, demoralizacją oraz 

przejawami patologii społecznej odbywa się przez: 

a) rozmowy z pedagogiem, 

b) udział uczniów w spektaklach profilaktycznych, 

c) zajęcia z psychologiem i pedagogiem,  

d) podejmowanie tych problemów na godzinach z wychowawcą. 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą uzależnieniami 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym                     

o wpuszczeniu lub opuszczeniu budynku decyduje ochroniarz i woźny mający prawo 

zatrzymania wszystkich osób. 

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w szkole działa monitoring wizyjny. 

System monitoringu wizyjnego służy do podejmowania działań interwencyjnych a także 

wybrane materiały zostaną wykorzystane  do prezentowania dobrej praktyki zachowania 

uczniów.  

a)  w sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia, itp.      zapis 

w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez 

Dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli czy  funkcjonariuszy Policji. 

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obowiązują procedury postępowania nauczycieli  

i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży 

przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem  

i prostytucją. 
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ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE 
 

§ 70 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY 

1. Do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani są absolwenci gimnazjum na 

podstawie wyników testu kompetencyjnego, przeprowadzonego   w III klasie gimnazjum 

oraz w oparciu o przeliczenia ocen ze świadectwa kl.III (wybranych przedmiotów) na 

punkty. Skala punktacji do przeliczania ocen i szczegółowe zasady rekrutacji określa 

Kuratora Oświaty w Lublinie w marcu każdego roku kalendarzowego. 

2. System rekrutacji odbywa się centralnie przez wprowadzenie danych ucznia gimnazjum 

do systemu informatycznego „Nabór”. 

3. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która nadzoruje przebieg rekrutacji  do szkoły, 

poprzez wprowadzanie danych uczniów do systemu, dokonywanie zmian preferencji 

uczniów i  usuwanie danych uczniów z systemu.  

4. Administratorem systemu elektronicznej rekrutacji jest Dyrektor. On zakłada konta i 

udziela dostęp  do systemu członkom komisji rekrutacyjnej.  

5. Uczeń ma prawo dokonać indywidualnego wyboru szkoły poprzez dostarczenie 

oryginałów dokumentów osobiście pod opieką rodzica (opiekuna prawnego). 

6. O powtarzanie pierwszej klasy nie mogą się ubiegać uczniowie, którzy na koniec roku 

szkolnego otrzymali, co najmniej 3 oceny niedostateczne i naganną ocenę zachowania. 

7. O przyjęcie do pierwszej klasy nie może się ubiegać uczeń, który ukończył 18 lat. 

8. Do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w systemie zaocznym zapisać się mogą 

absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer. 

9. O przyjęcie do Szkoły Policealnej ubiegać się mogą absolwenci szkoły ponadgimnazjalnej.  

10. Do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej nabór trwa   do 31 

sierpnia każdego roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Określą odrębne przpisy 

11. Jeśli jest więcej zgłoszeń niż limit miejsc w oddziale, zostaje powołana komisja 

rekrutacyjna, która przeprowadza rekrutację na sem I w formie rozmowy kwalifikacyjnej. 

12. Komisję jednorazowo powołuje Dyrektor szkoły.   

13. W skład komisji wchodzi wicedyrektor szkoły i dwóch nauczycieli. 

14. Komisja sporządza listy słuchaczy, analizuje wyniki świadectw ukończenia szkoły średniej, 

rozmawia z kandydatami.  

15. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej rekrutacji, sporządza listy przyjętych i 

przedstawia je Dyrektorowi. 
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16. Dyrektor zatwierdza wyniki rekrutacji i publikuje listę przyjętych na sem I.  

 

OBOWIĄZEK NAUKI 

§ 71 

1. Nauka w szkole jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

 

§ 72 

1. Uczeń spełnia obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do szkoły  ponadgimnazjalnej. 

 

§ 73 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi nauki są zobowiązani 

do: 

a) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

b) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

c) zapewnieniu dziecku realizującemu obowiązek nauki poza szkołą warunków do nauki, 

d) powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież 

w wieku 16 – 18 lat i zmianach w tym zakresie. 

2. Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat, w tym 

odpowiednio : 

a) kontroluje wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 73  pkt. 1. a, b, c, a także 

współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku, o którym mowa w § 73 pkt. 1. d, 

b) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki. 

3. Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach zadań własnych 

przesyłać właściwym Dyrektorom szkół informacje o aktualnym stanie  i zmianach  

w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3 – 18 lat. 

4. Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt. 1., obowiązku nauki podlega egzekucji 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

§ 74 

1. Uczeń ma prawo do : 

a) otrzymania pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

b) motywowania go do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

c) pełnej informacji na temat wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

przez nauczyciela programu nauczania, sposobów sprawdzania  osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana 
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rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych; warunków i sposobu oraz kryteriów oceniania  zachowania oraz 

warunków      i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

d) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów i oceny 

zachowania oraz uzasadnienia wystawianych ocen, 

e) wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej 

dokumentacji dotyczącej oceniania,  

f) dostosowania dla niego wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych – zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

g) zwolnienia go z zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii   o ograniczonych 

możliwościach jego uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza – na czas 

określony w tej opinii,  

h)  zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami, stawianymi 

wymaganiami, 

i) właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

j) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo 

oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej                 i psychicznej,  

k) podmiotowego, życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno– wychowawczym, 

l) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów – na zasadzie równego dostępu do 

zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, konkursów zawodowych, 

m) udziału w klasowych i szkolnych wycieczkach przedmiotowych i turystyczno-

krajoznawczych, 

n) korzystania z poradnictwa psychologiczno–pedagogicznego i zawodowego oraz 

pomocy w tym zakresie ze strony pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, 

nauczycieli, Dyrekcji szkoły, Samorządu Uczniowskiego, właściwych instytucji, 

o) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności  przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości 

dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania odpowiedzi  i wyjaśnień, 

p) zwracania się ze swoimi problemami do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, 

nauczycieli, Dyrekcji szkoły – uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień, odpowiedzi, 

wsparcia, 

q) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych  

w zaufaniu; 

r) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły – nie może to jednak uwłaczać 

niczyjej godności osobistej, 

s) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych –  jeśli nie 

narusza tym dobra innych osób, 
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t) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej – 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi   w porozumieniu  

z Dyrekcją szkoły, 

u) uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych – lekcyjnych, pozalekcyjnych                               

i pozaszkolnych, udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na 

równi z działalnością szkolną, 

v) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

zawodach, przeglądach i innych imprezach oraz formach współzawodnictwa – 

zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami, 

w) korzystania z pomieszczeń i terenów szkoły, bazy, wyposażenia, środków 

dydaktycznych – tylko za zgodą i w obecności nauczyciela lub opiekuna, 

x)  wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  

w organizacjach działających w szkole, 

y) rezygnacji z nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

z) udziału w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” na podstawie pisemnej 

deklaracji rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

aa) zdawania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego w warunkach   określonych w 

Rozporządzeniu art. 60 ust.1  Ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o Systemie Oświaty 

(tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. nr 256 poz. 2572  z późn. zm.), w sprawie zasad 

ocenienia, klasyfikowania i promowania uczniów oraz  w WSO, 

bb) zgłaszania zaistniałego konfliktu do samorządu, wychowawcy, dyrektora lub  

pedagoga szkolnego, 

cc) korzystania z pomocy stypendialnej, zapomóg losowych i innych form pomocy         

materialnej ze środków budżetowych i pozabudżetowych; 

dd) zapoznania się ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,         

rozporządzeniem w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz z zarządzeniem w sprawie przeprowadzania egzaminu maturalnego. 

 

2. Uczeń ma obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół Odzieżowo– 

Włókienniczych oraz jego stosownych regulaminach, 

b) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu 

szkoły, 

c) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych, 

d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły oraz osób dorosłych, 

e) odpowiedniego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, 

f) wykonywania zarządzeń Dyrekcji szkoły, wszystkich poleceń nauczycieli, 

wychowawców i pracowników szkoły – jeśli nie uwłacza to godności osobistej ucznia, 
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g) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów, 

h) dostosowania się do organizacji nauki w szkole – punktualnego stawiania się na 

zajęciach lekcyjnych, przebywania podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie w 

miejscach do tego wyznaczonych, bezwzględnego podporządkowania się podczas 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez             i uroczystości szkolnych poleceniom 

nauczycieli, opiekunów lub innych pracowników szkoły, podporządkowania się 

podczas przerw międzylekcyjnych poleceniom nauczycieli dyżurujących – zabrania się 

samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych.                    

W uzasadnionych przypadkach uczeń  otrzymuje zgodę na opuszczenie terenu szkoły 

od wychowawcy klasy lub pod  jego nieobecność od nauczyciela prowadzącego 

zajęcia, 

i) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych – uczniom zabrania się palenia 

tytoniu, picia alkoholu, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków 

odurzających zarówno w budynku szkoły, na terenie szkoły jak i poza nim, 

j) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbania o ład, porządek                         

i czystość na terenie szkoły – uczeń ma obowiązek używania obuwia zmiennego 

podczas całego roku szkolnego, bez względu na pogodę. Jeśli uczeń nie ma 

zmiennego obuwia będzie zakładał na obuwie ochraniacze jednorazowe. Uczeń 

zobowiązany jest do kupienia jednorazowych ochraniaczy, 

k) pilnowania własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych 

do szkoły – szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub 

zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru 

przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, drogie obuwie, zegarki)  

i pieniądze, 

l) bezwzględnego przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach,  

gabinetach przedmiotowych, sali gimnastycznej, oraz instrukcji obsługi urządzeń – 

podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych, 

m) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób, 

n) czynnie przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i agresji, 

o) przestrzegania zakazu wnoszenia na teren szkoły i do budynku szkolnego materiałów   

i środków zagrażających zdrowiu i życiu, 

p) przestrzegania zakazu niszczenia elementów budynku szkolnego i terenu wokół 

szkoły, wyposażenia szkoły, sprzętów i urządzeń – uczeń ponosi odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody, 

q) terminowego usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach lekcyjnych                          

w formie pisemnego usprawiedliwienia od rodziców(prawnych opiekunów) ucznia. 

Rodzic (prawny opiekun) może usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach 

szkolnych osobiście  niezwłocznie  po przyjściu ucznia do szkoły – nie dłużej niż w 

ciągu tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności, po tym terminie nieobecności 

nie będą usprawiedliwiane, 
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r) posiadania stroju galowego ( dziewczęta – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, 

chłopcy – ciemne spodnie i biała koszula ) i noszenia go podczas uroczystości 

szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, reprezentowania szkoły na 

zewnątrz, imprez okolicznościowych – szkolnych                   i środowiskowych, 

s) przestrzegania zasad higieny i estetyki wyglądu – zabrania się noszenia ubioru 

nieestetycznego lub uwłaczającego godności ucznia lub innych osób, przychodzenia 

do szkoły w makijażu,  noszenia na zajęciach wychowania fizycznego, fizyki, chemii  

i zajęć praktycznych kolczyków i biżuterii (zarówno przez chłopców, jak i dziewczęta) 

stwarzających zagrożenie zdrowia ucznia               i innych osób. Jeśli uczeń przyjdzie 

do szkoły w stroju uwłaczającym godności ucznia lub innych osób będzie zobowiązany 

założyć fartuszek zakupiony przez  szkołę, 

t) samodzielnej pracy podczas kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów  – 

zabrania się korzystania z jakichkolwiek źródeł pomocy bez zgody nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia, 

u) wyłączenia podczas pobytu w szkole telefonu komórkowego i innych urządzeń 

grających, 

v) zabrania się przynoszenia do szkoły jakiegokolwiek sprzętu grającego (np. MP3); 

w) każdego ucznia podczas pobytu w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz 

fotografowania, filmowania oraz nagrywania obrazu i dźwięku – w tym telefonem 

komórkowym – innych osób – bez ich wiedzy i zgody; zakaz ten dotyczy wszelkich 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wyjazdów i innych form wypoczynku 

organizowanych przez szkołę, 

x) w przypadku złamania przez ucznia zakazu, o którym mowa (w pkt. u, v i w) uczeń jest 

zobowiązany przekazać telefon komórkowy, aparat fotograficzny, MP3 lub inne 

urządzenie nagrywające, grające  do depozytu Dyrekcji szkoły – odbiór tych urządzeń 

jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, 

y) zabrania się wprowadzania na teren szkoły osób niepożądanych.  

 

SYSTEM  NAGRÓD  I  KAR 

§ 75 

1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 

dobre lokaty w konkursach przedmiotowych, pozaprzedmiotowych, olimpiadach, 

osiągnięcia sportowe, aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska, 

stuprocentową frekwencję – w następujących formach:  

a) pochwała ustna wychowawcy wobec klasy, 

b) pochwała ustna Dyrektora szkoły na apelu wobec całej społeczności szkolnej, 

c) świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe dla wszystkich uczniów, którzy 

uzyskali na zakończenie roku szkolnego wysoką średnią ocen oraz wzorową lub 

bardzo dobrą ocenę zachowania oraz nagrody rzeczowe. 

2. Nagrody za pracę społeczną uczniów wręczane są w listopadzie każdego roku szkolnego. 
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3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy lub 

organów szkoły, a wręcza Dyrektor szkoły wobec całej społeczności szkolnej. 

4. W każdym przypadku wyróżniania i nagradzania uczniów zasięga się opinii wychowawcy 

klasy i zespołu klasowego lub Samorządu Uczniowskiego. 

5. O przyznaniu nagrody, poza uczniem, informowani są jego rodzice/prawni opiekunowie i 

cała społeczność szkolna. 

 listu gratulacyjnego dla wyróżniających się absolwentów 

 listu gratulacyjnego dla rodziców 

1. Tryb i warunki przyznawania świadectw z wyróżnieniem, nagrody Prezydenta Miasta 

Lublin oraz stypendium Prezesa RM określają odrębne przepisy. 

2. Nagrody zbiorowe przyznawane klasie: 

 dofinansowanie do wycieczki 

 dofinansowanie do studniówki 

 puchar przechodni Dyrektora Szkoły za najlepsze wyniki w Konkursie na 

najlepszego ucznia w zawodzie.  

 

§ 76 

1. Wobec ucznia naruszającego określone w Statucie Szkoły zasady stosuje się 

oddziaływania wychowawcze proporcjonalne do wykroczenia – w tym kary: 

a) upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy, 

b) naganę wychowawcy klasy z wpisem do dziennika, 

c) naganę Dyrektora szkoły wobec klasy z wpisem do dziennika, 

d) naganę Dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej z wpisem do dziennika, 

e) zakaz uczestnictwa w wycieczkach i wyjazdach oraz reprezentowania szkoły na 

zewnątrz obowiązuje ucznia, który rażąco narusza zasady określone w statucie szkoły 

i wobec którego nie skutkują zastosowane kary o których mowa w pkt. a – d, 

f) przeniesienie do równorzędnej klasy ucznia, który rażąco narusza zasady określone w 

Statucie Szkoły i wobec którego nie skutkują zastosowane kary,  o których mowa w 

pkt. a – e, 

g) skreślenie przez Dyrektora szkoły, w drodze decyzji, na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, z listy uczniów 

ucznia, który ukończył 18 lat i przestaje podlegać obowiązkowi szkolnemu, a który 

rażąco narusza zasady określone w statucie szkoły i wobec którego nie skutkują 

wielokrotnie zastosowane kary, o których mowa w  pkt. a – f, 

 konfliktu z prawem, bójki, kradzieże itp., 

 fałszowania dokumentów szkolnych (m. in. dopisywanie ocen w dzienniku), 

 braku poprawy w zachowaniu po otrzymaniu nagany na piśmie  od wychowawcy 

lub Dyrektora szkoły w przypadku, gdy zachowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu 

innych, 
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 braku poprawy, gdy uczeń nagminnie łamie Regulamin Uczniowski, zarządzenia 

Dyrektora szkoły a zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla innych lub ma 

szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską. 

2. Kary wymienione w pkt. 1. lit. a – b wymierza nauczyciel lub wychowawca klasy, po 

zasięgnięciu opinii zespołu klasowego lub zainteresowanych pracowników szkoły. 

3. Kary wymienione w pkt. 1. lit. c –f wymierza Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

zespołu klasowego, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i zainteresowanych 

nauczycieli lub pracowników szkoły – na wniosek wychowawcy klasy lub organów szkoły. 

4. Kary wymienione w pkt. 1. lit. g – h  wymierza Dyrektor szkoły,  na podstawie uchwały 

Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego  i Rady Rodziców – 

na wniosek wychowawcy klasy lub organów szkoły. 

5. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień  przed Dyrektorem 

szkoły, w obecności wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego – wyjaśnienie może mieć 

formę ustną – wówczas wychowawca klasy sporządza z niego notatkę, którą podpisuje 

uczeń, lub formę pisemną – sporządzoną przez ucznia. 

6. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

7. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary 

wymierzonej przez wychowawcę klasy lub nauczyciela,  o której mowa    w pkt. 1. lit. a – c 

do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. Dyrektor szkoły  

rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego złożeni i udziela pisemnej 

odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie 

kary nałożonej na ucznia, jeśli uzyska on poręczenie wychowawcy klasy lub Samorządu 

Uczniowskiego. Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna. 

8. Uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do wniesienia odwołania                

od kary wymierzonej przez Dyrektora szkoły, o której mowa w pkt. 1. d – g  do Rady 

Pedagogicznej w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. Rada Pedagogiczna, w 

porozumieniu z Dyrektorem szkoły, rozpatruje odwołanie    w terminie 7 dni od daty jego 

złożenia i przedstawia swoją opinię na piśmie Dyrektorowi szkoły – obligując go do 

utrzymania lub zawieszenia wykonania kary i informując ucznia pisemnie o tym fakcie.                                                                                         

Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna. 

9. Uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do wniesienia odwołania                              

od kary wymierzonej przez Dyrektora szkoły, o której mowa w pkt. 1. lit. h  do 

Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora szkoły w terminie 

7 dni od daty wymierzenia kary. Odwołanie zostaje rozpatrzone   w ciągu 14 dni od daty 

jego  złożenia – odwołujący się i Dyrektor szkoły otrzymują pisemną decyzję Kuratora w 

tej sprawie. Decyzja Kuratora jest ostateczna. 

10. Kary stosowane wobec uczniów wymienione w pkt. 1. lit. a – h mają charakter zamknięty 

( ustalony ) i ich wykaz może być zawężony lub rozszerzony tylko  w drodze nowelizacji 

Statutu. 

11. Za jedno wykroczenie zostaje wymierzona jedna kara. 

12. Wszystkie kary dyscyplinarne dla uczniów są zapisywane w dzienniku wychowawcy.  
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13.  Szkoła ma obowiązek informowania na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o 

zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego 

ucznia. 

 

§ 77 

1. Fakt zapoznania uczniów ze Statutem Szkoły, WSO, Rozporządzeniem   w sprawie zasad 
ocenienia, klasyfikowania i promowania jest odnotowany przez wychowawców  
w dziennikach lekcyjnych. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

WEWNĄTRZSZKOLNE   ZASADY  OCENIANIA 
 

§ 78 

 1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości    i umiejętności w stosunku 
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w 
odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających 
tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych   w Statucie Szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i i jego 

zachowaniu oraz  postępach   w tym zakresie;  

2)  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;   

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji                               

o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

           5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy                     

               dydaktyczno – wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych   do uzyskania 

poszczególnych  śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 
zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, określonych w Kartach 
Indywidualnych Potrzeb Ucznia;  
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2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych 
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali i w  formach  przyjętych     w szkole; 

3) ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                          
i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
według skali , o której mowa w § 81; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych  i sprawdzających;  
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  

klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce. 
 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.   
 

§ 79 

1. W  ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. 
Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)   znają kryteria 
oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające 
ocenie; 

3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 
4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 
5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji  
 w oparciu o okresową ewaluację. 

 

Jawność oceny. 

§ 80 

1.  Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie 

(wybrany) program  nauczania w danej klasie uwzględniający profil   i specyfikę zespołu.  

2. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych              
i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania; 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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3. Wymienione w ust. 2 informacje zamieszczane są na stronie internetowej szkoły, tablicy 

ogłoszeń lub przekazywane w formie publikacji szkolnej. 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Sprawdzone i ocenione   pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.  

 

Tryb oceniania i skala ocen  

§ 81 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej 

skali, z następującymi skrótami literowymi:  

1) stopień celujący               -      6   -  cel;  
2) stopień bardzo dobry      -      5   -  bdb; 
3) stopień dobry                   -      4   -  db; 
4) stopień dostateczny          -      3   -  dst; 
5) stopień dopuszczający      -      2   -  dop; 
6) stopień niedostateczny      -      1   -  ndst.  
 

2.  Dopuszcza się stosowanie znaków     „ + „   „ – „  w bieżącym ocenianiu.  

3.  Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku lekcyjnym klasy. Oceny klasyfikacyjne w 

rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach 

egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających  – słownie,                            

w pełnym brzmieniu (w klasyfikacji końcoworocznej). 

5.  Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi 

na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających 

się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas 

indywidualnych konsultacji z nimi.  

6. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

1) prace pisemne : 
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na 

maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana; 
b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię  materiału 

określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym, 

2) praca i aktywność na lekcji; 
3) odpowiedź ustna; 
4) praca domowa; 
5) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 
6) twórcze rozwiązywanie problemów. 
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Ocenianie śródroczne. 

§ 82 

1. Ocena bieżąca: 
1) bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad  oceniania winno                 
być dokonywane systematycznie; 
2) uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla 
danego przedmiotu; 
3) przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki,  w jaki 
sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne; 
4) uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia  i powinno 
uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych; 
5) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet; 
6) jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy  
i umiejętności z trzech ostatnich lekcji , trwająca do piętnastu minut). 

 
2.  Ocena z pisemnej pracy klasowej: 

1) szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych; 
2) pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie 
godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową; 
3) prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów 
na cały semestr; 
4) praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem; 
5) race klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch 
tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli 
termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych; 
6) uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał 
ocenę niedostateczną, może ją napisać  w ciągu dwóch tygodni    od dnia powrotu do 
szkoły lub daty pisania tego sprawdzianu przez klasę. Termin i czas wyznacza 
nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów; 
7)zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego 
powodu (np. choroba nauczyciela)  może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i  pkt 4; 
8) w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, 
jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych 
„np. testów na wejściu” 
9) w przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych 
nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału 
realizowanego w okresie nieobecności ucznia; 
10) progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: 

 100% - 96 % punktów         stopień celujący 

 95% - 90% punktów            stopień bardzo dobry 

 89% - 75% punktów            stopień dobry 

 74% - 50% punktów            topień dostateczny 

 49% - 34% punktów   stopień dopuszczający 

 33% punktów i poniżej        stopień niedostateczny. 
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Nieprzygotowane ucznia do lekcji 

§ 83 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej                                  

w Przedmiotowym Systemie Oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy    w semestrze. 

2.  Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej 

nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje  do dziennika lekcyjnego na życzenie 

ucznia. 

3.  Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, 

śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną 

nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.  

Wymagania edukacyjne 

§ 84 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły 

przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów 

w konkretnej klasie.  

1a. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których 

mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych     i edukacyjnych ucznia, zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia. 

2.  W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 
przyjęty przez nauczyciela  w danej klasie; 

2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 
wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 
uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, 
proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 
program opracowany przez nauczyciela; 

3)  uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał 
tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; 

4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 
i innych, kwalifikując  się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne 
porównywalne   sukcesy, osiągnięcia. 

 

3.  W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi 
wiadomościami; 

2) rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem 
nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;  
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4.  W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym 
przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym 
wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń 
programowych); 

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 
zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

5. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym 
przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie 
programowej; 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 
stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

6. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale 
braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo 
najwyższych); 

2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim 
stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

7.  W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,                      
a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 
wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest 
w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu 
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

8.  Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch 

nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.  

9. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności poprzez 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie  z ustaleniami zawartymi w 

Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej.  

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć 

artystycznych, muzyki, plastyki , nauczyciel bierze pod uwagę    w szczególności wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się   z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.  

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,  

informatyki lub technologii informacyjnej na  podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. 

11a. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.11 uniemożliwia ustalenie 

oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 

% planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń jest nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, 
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a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony’ albo „ 

zwolniona”.  

12. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 11 jest obowiązany być obecny      na lekcji, 

jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na 

ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z tych lekcjach po 

przedstawieniu pisemnej prośby rodziców. 

13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                 

i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia. 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

§  8 5  

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:  

        I   semestr   -   IX  -  I (wrzesień - styczeń) 

 

       II   semestr   -  II  -   VI  (luty – czerwiec). 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.  

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne  na koniec II 

semestru.  

4.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na 

podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. 

Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego 

sprawdzianu wiedzy na koniec semestru. 

5. Na cztery tygodnie przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia 

o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej              

i odnotowują ten fakt w dzienniku lub Dzienniku wychowawczym. 

 

6. Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu  z rodziców  

(prawnych  opiekunów)  ucznia  informacje   o przewidywanej  dla  niego  rocznej  

(semestralnej)  ocenie  niedostatecznej  podczas  indywidualnej  rozmowy lub  w formie 

pisemnej. 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi  lub utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższej,  

Szkoła  stwarza  uczniowi  szanse  uzupełnienia braków  w terminie do dwóch miesięcy od 

klasyfikacji śródrocznej.  
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8. Uczeń, który w klasie pierwszej  otrzymała końcoworoczne, co najmniej trzy oceny 

niedostateczne  oraz ocenę z zachowania – naganną nie może powtarzać klasy   w szkole. 

 

9. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia. 

 

10. W Szkole Policealnej nr 10 cykl nauczania dzieli się na 4 semestry. Klasyfikacja odbywa się 

po zakończeniu każdego semestru. Zasady klasyfikacji obowiązują takie jak w szkole 

młodzieżowej z wyłączeniem § 90. 

 

11. W Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych nr 2 cykl nauczania dzieli się na 6 

semestrów. Klasyfikacja odbywa się po zakończeniu każdego semestru. Szczegółowe 

zasady klasyfikacji w szkole dla dorosłych określają odrębne przepisy. 

 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych  

 

§ 86 

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez 

nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.   

2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  

i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  

cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub   od niej wyższa.  

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne 

przepisy (§ 84 ust. 2). 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

 1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie jest niższa niż 80% (z wyjątkiem 
długotrwałej choroby);  
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  
i prac pisemnych;  
4) uzyskanie  ze  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  
(wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen 
niedostatecznych;  
5) skorzystanie  ze  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy,       
w tym  –  konsultacji  indywidualnych.  
 

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania 

do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów 

o przewidywanych ocenach rocznych.  
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6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel 

przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5. 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu 

wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.  

8. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych     w  punkcie  5.  

prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu 

przyczynę jej odrzucenia.  

9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym 

posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia 

ocenione poniżej jego oczekiwań.  

10. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  Przedmiotowym  Systemem  Oceniania,  zostaje  

dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.  

11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został 

zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

12. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  

od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 87 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

2. z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia               

z powodu określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca 

przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieuspawiedliwionej nieobecności ucznia 

( konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie 

przez rodzica, wstyd  z powodu braku odzieży itp.)  lub przyczynę braku usprawiedliwień 

nieobecności.  W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany                     

do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.  
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5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę 

profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.  

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami).  

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 

technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

9. Egzamin  klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych zajęć 

obowiązkowych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń  

doświadczeń), ma formę zadań praktycznych. 

10.Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,     przeprowadza  

nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  

nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.  

11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek 

szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  

zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  

szkołą.  W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  
kierownicze  –    jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania dla odpowiedniej klasy.  

11a. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

12. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  

rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia. 

13. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  

imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której 

mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, 

wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się 
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pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 

stanowi załącznik  do arkusza ocen ucznia.  

13a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  

ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 88.  

15.  Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny 
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  

 

Egzamin poprawkowy 

§ 88 

1.  Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną                           

z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                       
z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć 
artystycznych,  wychowania fizycznego i zajęć laboratoryjnych, z których to przedmiotów 
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych zajęć 
obowiązkowych zajęć, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń 
(doświadczeń), ma formę zadań praktycznych. 

4. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego   
    przedmiotu. 
5. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.     W skład 

komisji wchodzą:  

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko –  jako 
przewodniczący  komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   
komisji.  

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor szkoły najpóźniej na 

dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać 

wymaganiom edukacyjnym, o  których mowa w  § 84 według pełnej skali ocen.  

W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w 

nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w Karcie Potrzeb                      

i Świadczeń.   
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9.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału    w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym  że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.  

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez komisję.   

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych   

odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.  

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna                                   

z zastrzeżeniem § 89 ust. 1. 

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                        

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

przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji                         

i powtarza klasę.  

15. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni                    

od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie                            

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły 

powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji 

mają zastosowanie przepisy § 89 ust. 2 -9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym. 

§  8 9  

1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia  mogą  

być  zgłoszone  w  terminie  do  5  dni  po  zakończeniu  zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna z  zajęć  

edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  

ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości              
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i umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 
przewodniczący  komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie 

same zajęcia  edukacyjne.  
4.  Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  

na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  

przypadku  Dyrektor  szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  

zajęcia  edukacyjne,  z  tym   że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole 

następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.  

5. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  

być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.  

6. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  

oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego.  

7.  Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  

sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w ust.7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia   i  zwięzłą  

informację  o  jego ustnych odpowiedziach.  

9. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,                                 

o  którym  mowa  w ust. 2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego                   

w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora szkoły. 

10. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej              

z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.   

 

Ocena zachowania 

§ 90 

1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy. 

2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając 

specyfikę zespołu. 

3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania                

a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
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3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom.  

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali,  z  podanymi skrótami: 

1. wzorowe             wz; 
2. bardzo dobre     bdb; 
3. dobre                  db; 
4. poprawne         popr; 
5. nieodpowiednie    ndp; 
6. naganne      ng.  

6. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły 
zastrzeżeniem ust. 13. 

7. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  
program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się 
oceny zachowania.  

8. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  
niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia 
mogą  być zgłoszone w  terminie    5  dni  od dnia  zakończenia  zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.  

9. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  
zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  
ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisje,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną  w  
drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów; w  przypadku  równej  liczby  głosów 
decyduje głos przewodniczącego komisji. 

10. W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  

kierownicze  –  jako przewodniczący komisji; 
2) wychowawca klasy; 
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne   w danej klasie;  
4) pedagog; 
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 
6) przedstawiciel Rady Rodziców.  

11. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.  

12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz   z uzasadnieniem. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

12a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych 

zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
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specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z 

rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

14. Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub nie ukończeniu szkoły przez 

ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w 

przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie: 

1) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo 
wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych; 

2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie  przekraczającej 
30 % godzin przeznaczonych na te zajęcia; 

3) systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli  
i pracowników szkoły;  

4) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne; 
5) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się; 
6) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego; 
7) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów 

wulgarnych i obraźliwych; 
 

Tryb ustalania oceny zachowania 

§ 91 

 Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. 
Ocenę tę przedkłada  do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę 
przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. 

 Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania 
dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania. 

 Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany 
oddział. 

 Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w Dzienniku wychowawcy. 

 Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed  
radą  klasyfikacyjną. 

 Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, 
uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na piśmie. 

 Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy                       
w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących 
dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub 
podwyższenie oceny zachowania. 
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Zasady oceniania zachowania 

§ 92 

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 
szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie 
wobec kolegów i innych osób. 

2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń 
awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał 
poprzednio. 

3. Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania: 
1) stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych; 
2) kultury osobistej; 
3) stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych; 

4. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za: 
1) kulturę osobistą ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę 

(powyżej dobrej) to:  
a) troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia, 
b) dbałość o higienę osobistą. 
c) życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, 
d)  troska o kulturę słowa i dyskusji, 
e) poszanowanie godności własnej i innych, a czynniki negatywne obniżające 

ocenę ( poniżej dobrej), to 
f) celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków 

pozytywnych; 
g) zbyt nieestetyczny wygląd. 

2) Stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie czynniki pozytywne 
podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to: 

a) sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych, 
b) przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do 

doskonalenia wiedzy i umiejętności), 
c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, 

olimpiadach, konkursach itp.), 
d) systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne,   a czynniki  

negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej): 
a) celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków 

pozytywnych, 
b) nieusprawiedliwione godziny nieobecności:  

5. Za opuszczenie bez usprawiedliwienia zajęć lekcyjnych uczeń może zostać ukarany:  
 a) Naganą wychowawcy klasy za: 

 notoryczne łamanie regulaminu szkolnego 

 uwagi zapisane w dzienniku dotyczące zachowania ucznia na terenie szkoły 

 brak poprawy w zachowaniu po uwagach ustnych wychowawcy 

 wysoką nieusprawiedliwioną absencję – powyżej 30 godzin 

 agresywne i wulgarne zachowanie wobec nauczycieli , uczniów i pracowników szkoły 

 nie wywiązywanie się z obowiązków dobrowolnie podjętych wobec klasy   i nauczycieli 
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b) Naganą Dyrektora szkoły za: 

 naganne zachowanie na terenie szkoły (palenie papierosów, picie alkoholu, używanie 
środków odurzających 

 powtarzające się zachowania wyszczególnione w naganie wychowawcy 

 agresję słowną lub fizyczną wobec nauczycieli , uczniów i pracowników szkoły 

 konflikty z prawem 

 fałszowanie dokumentacji szkolnej 

 wysoką nieusprawiedliwioną absencję 
        c) Nagana Dyrektora szkoły nie musi być poprzedzona naganą wychowawcy klasy - 
dotyczy sytuacji drastycznego naruszenia regulaminu szkoły, statutu lub prawa 

6. Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych: 
1) czynniki pozytywne podwyższające ocenę: 

a) reagowanie na przejawy zła, 
b) szacunek dla pracy innych, 
c) pomoc innym, 
d) troska o mienie szkolne i indywidualne, 
e) udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i 

środowiska, 
f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 
g) przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.  

 
2) czynniki negatywne obniżające ocenę   

a) celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników 
pozytywnych, 

b) postawa egoistyczna, samolubna, 
c) lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 
d) agresja, akty wandalizmu, 
e) nieprzystąpienie do realizacji projektu edukacyjnego lub niewykonanie 

przydzielonych zadań związanych z jego realizacją. 
7.  W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm 

prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej 
uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem 
wzorowy. 

8. Kryteria zachowania  

Zachowanie Kryteria ustalania oceny 

Wzorowe 

(wz) 

 Wzorowo wypełnia obowiązki ucznia 

 Średnia ocen minimum 4, 0 

 Wszystkie godziny usprawiedliwione 

 Wzorowo zachowuje się na terenie szkoły oraz godnie 
reprezentuje ją w środowisku 

 Nie uleganie nałogom 

 Dbałość o kulturę słowa 

 Jest uczciwy w codziennym postępowaniu 

 Wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy                 
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i szkoły 

 Rozwija własne zainteresowania  

 Przestrzega zasad  bezpiecznej pracy 

 Dba o higienę osobistą , estetykę wyglądu własnego i 
otoczenia 

Bardzo dobre 

(bdb) 

 Bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne 

 Średnia ocen minimum 3, 5 

 Ma nie więcej  niż 15 godzin nieusprawiedliwionych 

 Jest sumienny i uczciwy 

 Wywiązuje się z podjętych zadań 

 Nie ulega nałogom  

 Dba o kulturę słowa 

 Dba o estetykę własnego wyglądu i otoczenia 

 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy 

 Bez zarzutu zachowuje się na terenie szkoły i poza nią 

Dobre 

( db) 

 Dobrze wypełnia obowiązki szkolne 

 Ma nie więcej niż 16 – 25 godzin nieusprawiedliwionych 

 Jest uczciwy i sumienny 

 Wywiązuje się z podjętych zadań 

 Dba o porządek oraz higienę osobista 
Przestrzega zasada bezpiecznej pracy 

 Cechuje go kultura osobista 

 Bez zarzutu zachowuje się na terenie szkoły oraz poza nią 

Poprawne 

(popr) 

 Czasami lekceważy obowiązki szkolne 

 Ma nie więcej niż 26 -35 godzin nieusprawiedliwionych 

 Nie ulega nałogom 

 Zachowanie i kultura osobista budzi pewne zastrzeżenia 

 Nie angażuje się w życie klasy i szkoły 

 Nie przestrzega zasad właściwego zachowania na 
uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę 
ale pozytywnie reaguje na uwagi 

Nieodpowiednie 

(ndp) 

 Wykazuje lekceważący stosunek do nauki i innych 
obowiązków szkolnych 

 Ucieka z zajęć lekcyjnych 

 Nie reaguje na uwagi 

 Ma  36 – 50 godzin nieusprawiedliwionych 

 Ulega nałogom i namawia do tego innych 

 Utrudnia pracę i działalność społeczną  

 Dezorganizuje życie zespołu klasowego 

Naganne 

( ng) 

 Nie uczęszcza na zajęcia szkolne 

 Ma powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych 

 Stosuje szantaż, zastraszenia wobec innych uczniów 

 Zachowuje się agresywnie i wulgarnie wobec uczniów, 
nauczycieli lub innych pracowników szkoły 

 Niszczy mienie szkolne 



71 

 

 Dopuścił się czynów przestępczych 

 Działa niezgodnie z przyjętymi normami społecznymi 

 Destrukcyjnie wpływa na życie zespołu klasowego 
 

 
 

Promowanie i ukończenie szkoły 

§ 93 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym  planie  nauczania  uzyskał 
klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego, 
 z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 
zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod 
warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 
nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.  

4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 
celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po 
ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje 
zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą. 

5. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła nie jest 
klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych 
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. 
Brak klasyfikacji z wymienionych  przedmiotów edukacyjnych i zachowania nie 
wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

6. Uczeń, który w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  
co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobra  ocenę  zachowania,  otrzymuje  
promocję  do  klasy  programowo wyższej  z wyróżnieniem. 

7. Uczeń kończy szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  
z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  
zachowania.  

8. Rada  Pedagogiczna  podejmuje  decyzje  w  sprawie  przyznania  uczniom  nagród  
ustanowionych  przez kuratora oświaty.  

 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne 

§ 94 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 
zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 
potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory 
świadectw określają odrębne przepisy. 
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2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy 
programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 
potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się 
osiągnięcia określone przez Lubelskiego Kuratora Oświaty: 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 
5. Uczniowi, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na 

świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet jeśli wcześniej dokonano 
klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Uczniowie ostatniej klasy Technikum i słuchacze ostatniego semestru Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych, którzy otrzymali świadectwo ukończenia szkoły, mają 
prawo przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. Zasady przeprowadzania egzaminów określają odrębne przepisy. 

7. Uczniowie ostatniej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy otrzymali świadectwo 
ukończenia , mają prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. Zasady przeprowadzania egzaminów określają odrębne przepisy. 

8. Słuchacze ostatniego semestru Szkoły Policealnej, którzy otrzymali świadectwo 
ukończenia szkoły, mają prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. Zasady przeprowadzania egzaminów określają odrębne przepisy. 

9. Szkoła na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 
nauczania. 

10. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   
przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 
umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

11. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 
12. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia 

szkoły, świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń. 
13. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu 
nauczania prowadzonej przez szkołę. 

14. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez 
skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem 
czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu 
umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis Dyrektora 
szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

15. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, świadectwach 
maturalnych, zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.  

16. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, świadectwa maturalnego, 
zaświadczenia  uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio  do Dyrektora szkoły, 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub Kuratora Oświaty z pisemnym wnioskiem  
o wydanie duplikatu. 

17. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 
opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy 
wskazany przez dyrektora szkoły. 

18. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej lub legitymacji przedszkolnej dla 
dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 
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skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek 
bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

19. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 
20. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły,  

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się : 
1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –               

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora 
Oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 
podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 
środowiska szkolnego. 

 
 

ROZDZIAŁ  IX 

GOSPODARKA  FINANSOWA SZKOŁY 
 

§ 95 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych.  

 

ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

PIECZĘCIE, STEMPLE, TABLICE, LOGO I SZTANDAR SZKOŁY 

§ 96 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych:     

a. podłużnej z nadrukiem „Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. 

Reymonta  20 –074 Lublin ul. Spokojna 10 tel./fax  81 53-241-16” 

b. okrągłej metalowej małej z napisem w otoku „Zespół Szkół Odzieżowo-

Włókienniczych im.Wł. St. Reymonta w Lublinie” 

c. okrągłej metalowej dużej z napisem w otoku: 

 „Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie” 

d. egzaminacyjnej z nadrukiem:  

„Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta 20–074 Lublin   

ul. Spokojna 10 tel./fax 81 53-241-16 E” 

e) podłużnej z nadrukiem „Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. 

Reymonta Technikum Usługowo – Gospodarcze, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 10 

tel./fax  81 53-241-16” 

f) podłużnej z nadrukiem „Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. 

Reymonta ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 12, 20-074 Lublin,  
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            ul. Spokojna 10 tel./fax 81 53-241-16” 

g) podłużnej z nadrukiem „Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. 

Reymonta X LICEUM  PROFILOWANE,  20-074 Lublin, ul. Spokojna 10 tel./fax 81 53-

241-16” 

h) podłużnej z nadrukiem „Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. 

Reymonta TECHNIKUM Uzupełniające dla Dorosłych nr 2, 20-074 Lublin,  

            ul. Spokojna 10 tel./fax 81 53-241-16” 

i) podłużnej z nadrukiem „Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. 

Reymonta Szkoła Policealna nr 2, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 10  

      tel./fax 81 53-241-16” 

2. Zasady używania pieczęci regulują odpowiednie przepisy. 

3. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał związany z jego udziałem                                        

i przekazywaniem. 

 ślubowanie klas pierwszych 

 przyrzeczenie klas kończących szkołę 

 ponadto Poczet Sztandarowy uczestniczy w uroczystościach szkolnych                     

i  miejskich:  

 * 1 WRZEŚNIA 

 * 11 LISTOPADA  

 * 3 MAJA  

 * podczas święta szkoły 

 * innych uroczystości okolicznościowych  

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

 

6. Tablice Zespołu Szkół Odzieżowo – Włókienniczych w Lublinie noszą nazwę: 

a) Technikum Usługowo – Gospodarcze  

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12 

d) Szkoła Policealna nr 12  

e) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 2 

7. Podczas ważniejszych uroczystości i imprez szkolnych i środowiskowych uczniów 

obowiązuje strój galowy, odśpiewany zostaje Hymn Państwowy, uroczystościom 

towarzyszy Poczet Sztandarowy ze Sztandarem. 

8. W uroczystościach i imprezach szkolnych bierze udział cała społeczność szkolna lub 

uczniowie z poszczególnych etapów edukacyjnych. 

 



75 

 

 

ZASADY  I  TRYB  ZMIANY  STATUTU 

§ 97 

1. Statut Zespołu Szkół Odzieżowo – Włókienniczych w Lublinie  może ulec zmianie                         

w całości lub w części.  

Postępowanie w sprawie zmiany Statutu wszczyna się na wniosek Rady Pedagogicznej 

albo Dyrektora szkoły lub Organu prowadzącego złożony do Rady Pedagogicznej.                  

W przypadku zmiany przepisów prawnych wniosek w sprawie dostosowania Statutu do 

obowiązujących przepisów ustawowych składa do Rady Pedagogicznej z urzędu Dyrektor 

szkoły. 

2. Projekt zmian w niniejszym Statucie przygotowuje i zatwierdza Uchwałą Rada 

Pedagogiczna, a  opiniuje Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

3. Dyrektor szkoły jest upoważniony do publikowania jednolitego tekstu Statutu  - po 3 

nowelizacjach. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie ma zastosowanie Ustawa o Systemie Oświaty  

oraz przepisy wykonawcze. 

5. Statut szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców/prawnych opiekunów uczniów, 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. 

 

 

 
 


