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Podstawy prawne: 

 

1. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483); 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1943); 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

59, 949); 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60, 949); 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 poz. 1379); 

7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, 

Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela; 

8. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 

(Dz. U. z 2014 r., po. 498); 

9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 

poz. 239); 

10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity:  Dz. U. z 2016 poz. 922); 

11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 

2016 poz. 1870); 

12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej  (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575); 

13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst 

jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 682.); 

14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. 

poz. 935.); 

15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902). 
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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Statut Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą 

został opracowany przez Radę Pedagogiczną na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z 

późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 

maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami) oraz 

Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, 

poz. 526 i 527). 

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

 szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą; 

 ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zmianami oraz 

ustawę z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju 

szkolnego (Dz. U. z 1999 r. nr 12, poz. 96); 

 statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Kostrzynie nad 

Odrą; 

 dyrektorze szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie 

Uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w szkole; 

 wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej 

opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole; 

 rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów 

ucznia; 

 organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Powiat Gorzowski; 

 organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – należy przez to 

rozumieć Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 3. Podstawę prawną działalności szkoły stanowią: ustawa z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.), 

wydane do niej przepisy wykonawcze, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949), akty wykonawcze Ministra Edukacji 

Narodowej wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe - Przepisy 

wprowadzające oraz niniejszy Statut. 

§ 4.  1. Szkoła nosi nazwę: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-

CURIE W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 

 

2. Siedzibą szkoły jest budynek Regionalnego Centrum Edukacji 

Ponadgimnazjalnej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 2 w Kostrzynie nad 

Odrą. 
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3. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być 

używany czytelny skrót nazwy. 

 

§ 5. 1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Gorzowski. 

 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty. 

 

§ 6.  Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki 

finansowej określają odrębne przepisy. 

 

§ 7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 8. Szkoła posiada własne symbole i ceremoniał szkolny.  

1. Sztandar szkoły: 

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego 

przez dyrektora szkoły nauczyciela. Poczet powoływany jest corocznie 

uchwałą na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spośród najlepszych uczniów 

szkoły i składa się z trzech trzyosobowych składów; 

2) w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas drugich, którzy będąc 

uczniami klasy pierwszej osiągnęli na koniec roku szkolnego świadectwo z 

wyróżnieniem; 

3) w wyjątkowych okolicznościach Rada Pedagogiczna powołuje w skład pocztu 

sztandarowego uczniów ze średnią ocen niższą niż 4,75 i zachowaniem bardzo 

dobrym; 

4) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi 

insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić 

okrycia wierzchnie; 

5) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z 

prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki; 

6) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na 

zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji; 

7) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana 

pod głowicą (orłem); 

8) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu 

chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu; 

9) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania 

sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. 

Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość; 

10) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez 

chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą 

stopę i oburącz pochyla sztandar; 

11) sztandar oddaje honory: 

a) na komendę „do hymnu”, 
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b) w czasie wykonywania „Roty”, 

c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska), 

d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 

e) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 

f) podczas opuszczenia trumny do grobu, 

g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 

h) w trakcie uroczystości kościelnych. 

 

2. Logo szkoły prezentuje wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie oraz nazwę szkoły. 

Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, 

stronie internetowej, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.; 

 

3.  Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się święta państwowe: 

Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Sybiraka (17 września), Dzień 

Edukacji Narodowej (14 października), Święto Niepodległości (11 listopada); 

 

4.. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły: 

a) rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) Dzień Patrona Szkoły i ślubowanie klas pierwszych (7 listopada), 

c) zakończenie roku szkolnego, 

d) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem 

sztandaru szkoły (zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły). 

5. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych. Na komendę prowadzącego 

uroczystość: 

1) „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić!” - wszyscy uczestnicy przyjmują 

postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”; 

2) „Do hymnu!” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się dwie 

zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej; 

3)  „Do ślubowania!” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego 

zakończenia komendą „Spocznij!”; 

4) „Do przekazania sztandaru!” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na 

wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący 

sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar  i 

wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar Zespołu Szkół imienia Marii 

Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą - symbol tradycji, noście go z 

dumą i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”; chorąży nowego 

pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza 

formułę: „Przyjmujemy od Was sztandar Zespołu Szkół imienia Marii 

Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Obiecujemy dbać o niego, 

sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować szkołę i naszego 

Patrona.”; chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta 

przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu 

sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu 
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sztandaru wstąp!” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda 

„Spocznij!”. 

5) Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: 

„Baczność! Sztandar szkoły wyprowadzić!” - uczestnicy uroczystości 

przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący 

podaje komendę „Spocznij!”. 

 

§ 9. W szkole może być prowadzona innowacyjna i eksperymentalna działalność 

pedagogiczna na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 10. Organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania 

dzieci mogą, za zgodą dyrektora szkoły i po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 

prowadzić w szkole działalność opiekuńczo-wychowawczą w formie zajęć 

pozalekcyjnych. 

 

§ 11. Z dniem 1 września 2017 r. w swej strukturze organizacyjnej Zespół Szkół im. 

Marii Skłodowskiej-Curie obejmuje: 

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 3-letnie na podbudowie programowej 

gimnazjum dające wykształcenie średnie z możliwością uzyskania 

świadectwa dojrzałości lub ukończenia liceum; 

2. TECHNIKUM - 4-letnie na podbudowie programowej gimnazjum dające 

wykształcenie średnie z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości lub 

ukończenia technikum kształcące w zawodach: 

1) technik hotelarstwa, 

2) technik ekonomista,  

3) technik logistyk; 

3. SZKOŁĘ BRANŻOWĄ I STOPNIA – 3-letnią na podbudowie programowej 

gimnazjum dającą wykształcenie zawodowe z oddziałami ZASADNICZEJ 

SZKOŁY ZAWODOWEJ - 3-letniej na podbudowie programowej 

gimnazjum dającą wykształcenie zawodowe. 

§ 12. 1. Szkoła przyjmuje słuchaczy szkół wyższych i zakładów kształcenia 

nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia 

między Dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli czy szkołą wyższą. 

 

2. Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako 

pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 13. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie 

Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a  w szczególności: 
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1) jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej uznaje wspomaganie wszechstronnego 

rozwoju ucznia; 

2) umożliwia harmonijną realizację przez nauczyciela zadań w zakresie 

nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania; 

3) prowadzi działania profilaktyczne i sprawuje opiekę nad uczniami 

odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły; 

4) podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów; 

5) uczy poczucia obowiązku i dyscypliny pracy; 

6) uczy szacunku dla innych ludzi i przeciwstawiania się wszelkiej 

dyskryminacji. 

 

§ 14.  Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności: 

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się; 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz kontynuację nauki 

na następnym etapie kształcenia; 

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści; 

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych 

itp.); 

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego; 

6) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego; 

7) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie 

kultury europejskiej. 

 

§ 15. 1. Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w warunkach współczesnego świata 

poprzez stwarzanie warunków do nabywania następujących umiejętności: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią 

coraz większej odpowiedzialności; 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego 

punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego 

posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych 

wystąpień; 

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, 

skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązu-jących norm; 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych 

doświadczeń i nawyków; 
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7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania 

konfliktów i problemów społecznych.  

 

2. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie 

obowiązki rodziców, zmierzają do tego, by uczniowie: 

 znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w 

wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym, duchowym); 

 rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna w świecie; 

 mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych 

przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie; 

 stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego 

z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, 

wolność własną z wolnością innych; 

 poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia 

wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego 

miejsca w świecie; 

 uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego 

oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w 

państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 

patriotycznych; 

 przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania 

wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się; 

 kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i 

rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole 

wspólnotę nauczycieli i uczniów.  

 

§ 16. Szkoła zapewnia opiekę uczniom odpowiednio do ich potrzeb oraz 

posiadanych możliwości, w szczególności poprzez: 

1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole 

podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez 

nauczycieli prowadzących te zajęcia; 

2) objęcie nadzorem kamer CCTV budynków i terenu szkolnego w celu 

zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

3) pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw, zgodnie z regulaminem 

dyżurów; 

4) przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form 

rekreacji poza szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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5) systematyczne kontrolowanie przez pracowników szkoły pomieszczeń i 

sprzętu pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów oraz niezwłoczne 

usuwanie stwierdzonych zagrożeń; 

6) zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i 

pielęgniarki. 

 

§ 17. 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

 Szkolny Zestaw Programów Nauczania; 

 Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

 

2. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia: 

 sale dydaktyczne; 

 4 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu; 

 salę gimnastyczną, siłownię i salę fitness; 

 bibliotekę i czytelnię z dostępem do Internetu; 

 gabinet pielęgniarki; 

 gabinet pedagoga; 

 gabinet dyrekcji; 

 sekretariat; 

 szatnię. 

 

ROZDZIAŁ III 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

§ 18  Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

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

jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny. 

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

 

4. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na 

funkcjonowanie ucznia w szkole; 

4) wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia i stwarzaniu warunków do 

aktywnego, pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz w środowisku 

społecznym; 
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5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i 

wiadomości przez ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i 

rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 

Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz 

wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru 

kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz 

udzielaniu informacji w tym kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne dzieci; 

12) 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; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i 

nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba 

zorganizowania wynika w szczególności:  

1) z niepełnosprawności ucznia; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń szkolnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami 

środowiskowymi; 
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12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 

kształceniem za granicą; 

 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

 ucznia; 

 rodziców ucznia; 

 dyrektora szkoły; 

 nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty 

prowadzących zajęcia z uczniem; 

 pielęgniarki szkolnej; 

 poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

 asystenta edukacji romskiej; 

 asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy; 

 pracownika socjalnego; 

 asystenta rodziny; 

 kuratora sądowego; 

 organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży. 

 

7. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada 

się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych 

rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w 

sekretariacie szkoły.  

 

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele i wychowawcy w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności: 

a) pedagog szkolny, 

b) psycholog szkolny, 

c) terapeuta pedagogiczny; 

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

 

 

§ 19.  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.  

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie pracy z 

uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, które 

polegają w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psycho-fizycznych 

ucznia i jego potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki 

nauczania; 
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3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia; 

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana w formie: 

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych:  

a) korekcyjno-kompensacyjnych,  

b) logopedycznych,  

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne  

d) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8) porad i konsultacji; 

9) warsztatów. 

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest w formach 

zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w 

arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości 

organizacyjnych mogą to być:  

 

     1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: 

adresaci uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w 

spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 

edukacyjnego  

zadania pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

podstawa 

udzielania 

na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, 

wniosek ucznia, rodzica, opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej 

prowadzący nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do 

rodzaju prowadzonych zajęć 

czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut 

liczba 

uczestników 

maksimum 8 osób 

okres udzielania 

ppp 

zgodnie z decyzją dyrektora 
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  2) zajęcia rozwijające uzdolnienia: 

 adresaci uczniowie szczególnie uzdolnieni 

zadania rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.  

podstawa 

udzielania 

na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, 

wniosek ucznia, rodzica, poradni psychologiczno-

pedagogicznej o szczególnych uzdolnie-niach 

prowadzący nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do 

rodzaju prowadzonych zajęć 

czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut 

liczba 

uczestników 

maksimum 8 osób 

okres udzielania 

ppp. 

zgodnie z decyzją dyrektora 

 

   3) zajęcia korekcyjno– kompensacyjne:  

adresaci dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojo-wymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się  

zadania do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń 

stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy 

psychologiczno -pedagogicznej.  

podstawa 

udzielania 

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

prowadzący specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć 

czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z 

zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego 

czasu tych zajęć) 

liczba 

uczestników 

maksimum 5 osób 

okres udzielania 

ppp 

zgodnie ze wskazaniami w opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej 

 

    4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o 

charakterze terapeutycznym: 

 adresaci uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne 

zadania eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego 
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podstawa 

udzielania 

orzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej lub opinia 

poradni psychologiczno–pedagogicznej 

prowadzący nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do 

rodzaju prowadzonych zajęć 

czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z 

zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego 

czasu tych zajęć) 

liczba 

uczestników 

maksimum 10 osób 

okres udzielania 

ppp 

zgodnie z decyzją dyrektora, 

 

    5)  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

 

4.  Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów i rodziców – udzielane  i prowadzone przez 

nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów zatrudnionych w szkole; 

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem 

nadzoru pedagogicznego; 

3) warsztaty dla uczniów w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się; 

4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na 

podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej.   

 

§ 20.1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, jest organizowana dla uczniów, 

którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu 

wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć 

edukacyjnych wspólnie z oddziałem i wymagają dostosowania organizacji i procesu 

nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

 

2. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, 

które są realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz 

     2) indywidualnie z uczniem. 

 

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii 

publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

 

4. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, dołącza się dokumentację 

określającą: 

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole; 

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu 

na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia 
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w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach 

edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym; 

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli i 

specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w 

szkole. 

 

5. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, publiczna poradnia we 

współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem 

przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej 

dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

6. Opinia, o której mowa w ust. 3, zawiera dane i informacje, o których mowa w 

przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a 

ponadto wskazuje: 

 

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem szkolnym; 

2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok 

szkolny; 

3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

 

7. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole program 

nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w 

szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. 

 

8. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala, z 

uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 3, tygodniowy wymiar godzin zajęć 

edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność 

realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy 

programowej kształcenia 

w zawodach. 

 

9. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką 

kształcenia podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia 

w szkole. 

 

10. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

         1) uczniów objętych kształceniem specjalnym; 

         2) uczniów objętych indywidualnym nauczaniem.  
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§ 21. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu. 

1.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań   

i uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach 

adekwatnej samooceny  i wiary w siebie; 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie 

potencjału twórczego uczniów; 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 

prospołecznych; 

5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 

 

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie 

przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyro-dniczych, 

sportowych i zawodowych obejmują pracę: 

1) na lekcji; 

2) poza lekcjami; 

3) poza szkołą; 

4) w innych formach (np. obozy naukowe, konferencje edukacyjne i obozy 

sportowe). 

 

3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów 

i olimpiad; 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań 

lekcyjnych;  

4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku 

nauki. 

 

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, 

celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków 

samodzielnej pracy ucznia w domu; 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności 

i zainteresowań kierunkowych ucznia; 

5) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program 

nauki lub indywidualny tok nauki. 
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5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie 

wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z 

opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

 

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji 

przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką 

psychologiczno-pedagogiczną.  

 

7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i 

uzdolnieniami uczniów. 

 

8. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na 

indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki. 

 

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

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

specjalną opieką nauczyciela. 

 

§ 22. Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej  uczniom. 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie 

przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólno-dostępnych lub 

integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i 

oddziałach oraz w ośrodkach; 

2) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na 

podstawie tego orzeczenia; 

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej koniecznym 

jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy 

doraźnej w bieżącej pracy z uczniem; 
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5) posiadającym opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego – na podstawie tej opinii. 

 

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację 

pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji 

poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane 

z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na 

podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują ewentualne 

trudności, zdolności lub zaburzenia.  

 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub 

specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje 

o tym wychowawcę klasy. 

 

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom 

pracującym z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca 

klasy  przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli 

uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – 

otrzymany  komunikat zapisuje w e-dzienniku. 

 

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą 

psychologiczno–pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie 

zapisu w dzienniczku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, telefonicznie lub w 

trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem. 

 

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną 

formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy 

pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.  

 

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w 

oddziale  w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii 

nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia 

form pracy  z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości 

ucznia. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale 

wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

 

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od 

poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy 
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psychologiczno–pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję 

przedstawia dyrektorowi szkoły. 

 

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z 

rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie 

godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych 

form. 

 

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą 

realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca 

klasy wpisuje powyższą informację w e-dzienniku lub przekazuje na spotkaniu 

z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.  

 

12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–

pedagogicznej swojemu dziecku. 

 

13.  Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z 

organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej swoim 

wychowankom. 

 

14.  Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć 

się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania 

ucznia.   

 

15. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor 

szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o 

przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.  

 

16. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalisty-cznymi 

wymaga zgody rodzica.  

 

17. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddzia-

łowych i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia 

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji 

przedmiotowych. 
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18. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczestników i biorących udział w 

zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 19 ust. 

3.  

 

19. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, 

po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii 

wychowawcy. 

 

20. 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. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i 

specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

 

22. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

 

23. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami 

specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w 

formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

24. W szkole zatrudniony jest pedagog i na miarę potrzeb specjaliści, posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

 

25. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog 

szkolny oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. W 

szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia 

umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. 

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

na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.  

 

26. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów 

udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia 

Pedagogiczno-Psychologiczna w  Kostrzynie nad Odrą na zasadach określonych w 

zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 
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§ 23. Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyj-nych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów,  

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z 

uczniem; 

5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu 

zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia 

się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole; 

6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach 

organizowanych przez wychowawcę; 

7) uzupełnianie dokumentacji dostosowań wymagań edukacyjnych 

prowadzonych przez wychowawcę w obszarze dostosowania treści 

przedmiotowych; 

8) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; 

Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia; 

9) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodat-kowych 

zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja 

pracy z uczniem na obowiązkowych   i dodatkowych zajęciach 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) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze 

specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych; 
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e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

10) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno–

wyrównawczych, rewalidacyjno–kompensacyjnych, pracy z uczniem 

zdolnym i innych specjalistycznych);  

11) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu 

zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany 

doświadczeń i komunikowania postępów ucznia; 

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w 

sferze emocjonalnej i behawioralnej; 

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z 

wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i 

instytucji pomocowych; 

14) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej 

pomocy; 

15) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede 

wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas 

różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej następujące 

elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze 

strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane 

umiejętności; 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić 

pracę; 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

 

2. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów. 

W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno–pedagogicznej uczniom 

powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy: 

1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne 

zdefiniowanie trudności oraz zdolności uczniów; 

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów; 

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje 

ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje 

zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w 

rozwoju ucznia związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi 

w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co 

się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów 

(orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), 

analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań 

prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy; 
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4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z 

grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie; 

5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno–

pedagogicznej  złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie 

sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi w  

ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole; 

6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. 

Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wycho-wawca, a podpisuje 

dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma 

wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady 

obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej; 

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 

  informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej  i postępach ucznia; 

8) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

9) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie 

organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom swojej klasy; 

10) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w 

celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływa-niach pedagogicznych i 

psychologicznych;  

11) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej; 

12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z 

wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i 

instytucji pomocowych. 

 

3. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków 

rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz 

indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną; 

4) udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami; 

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój 

fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i 

zaufania; 

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w 

rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami; 

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 
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8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w 

powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec 

uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce; 

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych 

technik uczenia się;  

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, 

pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i 

punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy; 

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: 

zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, 

jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie 

wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i 

rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i 

średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie 

nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn 

opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i 

pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć 

szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i 

zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, 

biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk; 

13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie 

pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do 

wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez 

powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami 

organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami 

ducha i charakteru; 

14) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w 

sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom; 

15) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z 

wnioskami o udzielenie pomocy.  

 

4.  Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień ucznia;   

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  w życiu szkoły; 
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3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązy-wania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i 

pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

uczniów; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

ucznia; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w 

sytuacjach kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 

programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem 

rodziców i wychowawców; 

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  

porad w zakresie wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb 

edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i 

porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych  WDN i udział w pracach 

zespołów wychowawczych; 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i 

stowarzyszeniami działającymi na rzecz młodzieży i ucznia; 

15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do sądu rodzinnego, 

poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

17) przewodniczenie zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych 

Programów Edukacyjno–Terapeutycznych; 

18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

19) Gabinet pedagoga znajduje się na I piętrze. Na drzwiach wejściowych 

umieszcza się godziny dyżuru pedagoga.  Wszelkie informacje do rodziców 

widnieją na stronie internetowej szkoły: www.liceum-kostrzyn.com w 

zakładce „Uczniowie – Pedagog szkolny”. 
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5.  Zadania i obowiązki doradcy zawodowego:  
 systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej;  

 gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

 prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z 

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspo-zycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

 koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez 

szkołę i placówkę;  

 współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 

działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu;  

 wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 

 prowadzenie dokumentacji zajęć. 

 

6. Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego: 
 prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu 

rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań 

terapeutycznych;  

 rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne 

uczestnictwo w życiu szkoły;   

 prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym;   

 podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;  

 wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w 

tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły;  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

c) udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych; 

d) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
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e) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z 

udziałem rodziców i wychowawców; 

f) prowadzenie dokumentacji zajęć. 

 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, 

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

 

§ 24. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających 

orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych. 

 

§ 25. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub 

niedostosowaniem społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach 

psychologiczno-pedagogicznych i możliwości organizacyjnych szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do 

potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć 

rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych 

metod komunikacji. 

 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu   o 

potrzebie kształcenia specjalnego. 

        

§ 26. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu 

edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć 

obowiązkowych. 

 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w 

formie uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Zespołu oraz zgody rodziców. 

 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie. 
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4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 

wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

 

5.. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w 

przypadku braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy 

programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w wyższej klasie, 

spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami. 

 

 § 27.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą 

słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca 

danego etapu edukacyjnego. 

 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia 

cyklu edukacyjnego 

 

§ 28.1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, 

zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno– pedagogicznej. Tygodniowy 

wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale 

ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia. 

 

2. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym 

planie nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując 

ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej 

dwóch dniach. 

 

§ 29. 1. W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 

1)  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie: 

a) korekcyjno – kompensacyjne; 

b) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji; 

c) zajęcia specjalistyczne:  terapia psychologiczna; 

d) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni 

psychologiczno-pedagogicznej; 

2) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym; 

4) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu. 
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§ 30. 1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo 

nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełno-sprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

 

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie 

z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i 

zajęcia, określone w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę 

wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie 

oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w 

programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami 

niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym. 

 

3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia 

edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, 

realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w 

ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 

 

4. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu maturalnego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach 

dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w terminie 

do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. 

  

5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 4 należy do obowiązków 

Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego. 

         

§ 31. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach 

określonych w Rozdziale III statutu szkoły. 
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§ 32. 1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno– pedagogicznej 

uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania 

społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym. 

 

2. W skład Zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący Zespołu, 

pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.  

 

3. Zebrania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w 

okresie. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym 

wyprzedzeniem.  

 

4.  W spotkaniach Zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog lub 

inny specjalista; 

 

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Zespołu, a niezatrudnione w szkole 

są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć 

oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych 

wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona 

do udziału w posiedzeniu Zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach 

Zespołu. 

 

6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, Zespół na podstawie orzeczenia 

opracowuje indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny na okres wskazany 

w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski 

sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we 

współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

 

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na 

jaki został opracowany poprzedni program.  

 

8. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)  określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z 

programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy 

pracy z uczniem; 
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2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze 

rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o 

charakterze socjoterapeutycznym, 

d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy 

będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, w tym 

poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji 

zadań; 

7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej 

do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba. 

 

9. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego 

programu edukacyjno–terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.  Dyrektor szkoły 

zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie lub poprzez 

dokonanie wpisu w dzienniku elektronicznym. 

 

10. Rodzice otrzymują kopię indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycz-

nego (IPET).           

                        

11. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, 

rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka 

formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze 

godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.    

 

12.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie 

godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych 

form. 
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13. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny 

Program Edukacyjno–Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować 

się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z 

zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena 

efektywności działań. 

 

Nauczanie indywidualne 

 

§ 33. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie 

organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie 

indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

  

3. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania 

indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców celem ustalenia 

czasu prowadzenia zajęć.  

 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom 

zatrudnionym w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

 

5.  W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to 

nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej 

odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z 

trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.  

 

6.  Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone  w 

indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

 

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz 

zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.  

 

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i 

możliwości psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń 

jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

  

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie 

dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających 
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z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz 

warunków, w których zajęcia są realizowane.  

 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego 

nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.  

 

11. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla 

każdego ucznia.  

 

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego 

bezpośrednio z uczniem wynosi od 12 do 16 godzin tygodniowo, prowadzonych w 

co najmniej 3 dniach. 

 

13. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania 

indywidualnego należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; 

2) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości 

uczestniczenia ucznia w życiu szkoły; 

3) podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 

4) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych. 

 

14.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz 

wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor 

szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział 

w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i 

imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje 

o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/prawnych 

opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.  

 

15.  Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania 

indywidualnego w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania 

indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową 

poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.    

 

16. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z 

którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. 

Dyrektor szkoły   w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest 

zobowiązany powiadomić poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która wydała 

orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę. 

 

17. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i 

promowaniu  na zasadach określonych w WSO.  
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 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

 

§ 34.1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację 

indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się 

o indywidualny tok nauki powinien wykazać się: 

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub 

wszystkich przedmiotów; 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/ tych przedmiotów na 

koniec roku/semestru. 

 

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania 

objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu 

nauki. 

 

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po 

upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po 

śródrocznej klasyfikacji. 

 

4. Uczeń może realizować indywidualny tok nauki w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie 

nauczania danej klasy. 

 

5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego 

roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być 

klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego. 

 

6.  Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki mogą wystąpić:   

1) uczeń -  za zgodą rodziców; 

2) rodzice ucznia; 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których 

dotyczy wniosek – za zgodą rodziców. 

 

7.  Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy 

oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, 

oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia. 

 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, 

opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany 

poza szkołą. 

 

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca 

metodyczny, pedagog, psycholog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 
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10.  Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7 dyrektor szkoły zasięga opinii 

Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

11.  Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny tok nauki, w formie decyzji 

administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej 

opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej. 

 

12.  W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację 

w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch 

klas wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego. 

 

13.  Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny. 

 

14.  Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem 

chciałby realizować indywidualny tok nauki. 

 

15.  Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny tok nauki, dyrektor szkoły 

wyznacza nauczyciela–opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności 

tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie 

przekraczającą 5 godz. miesięcznie. 

 

16. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia 

edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej 

szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we 

własnym zakresie. 

 

17.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form indywidualnego toku 

nauki: 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego indywidualnym tokiem nauki 

oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych; 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału 

obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym 

na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w 

zajęciach indywidualnych z nauczycielem. 

 

18.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo 

lub 2 godziny co dwa tygodnie. 

 

19.  Rezygnacja z indywidualnego toku nauki oznacza powrót do normalnego trybu 

pracy i oceniania. 

 



37 | S t r o n a  

 

20.  Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie 

egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

 

21. Kontynuowanie indywidualnego toku nauki jest możliwe w przypadku zdania 

przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo 

dobrą. 

 

22. Decyzję w sprawie indywidualnego toku nauki każdorazowo odnotowuje się w 

arkuszu ocen ucznia. 

 

23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane 

w indywidualnym toku nauki. 

 

24.  Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok 

nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. 

Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy 

odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”. 

 

§ 35. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

1. Cele: 

1) przygotowanie młodzieży do podejmowania trafnych decyzji życiowych i 

zawodowych; 

2) pomoc i wsparcie w tworzeniu przez młodzież indywidualnego planu kariery 

zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli kariery edukacyjnej; 

3) wpływanie na postawy młodzieży wobec rynku pracy i pracodawców; 

4) wspieranie rodziców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach 

doradczych na rzecz młodzieży. 

 

 2. Zadania: 

1) rozpoznawanie potrzeb młodzieży i rodziców w zakresie udzielania przez 

szkołę pomocy w planowaniu kariery zawodowej; 

2) dostarczanie informacji, pomoc w wyborze i selekcji informacji oraz 

inspirowanie do samodzielnego poszukiwania przez młodzież i rodziców 

informacji dotyczących edukacji i rynku pracy; 

3) gromadzenie i aktualizacja bazy informacyjnej; 

4) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów i rodziców (z 

wykorzystaniem m. in. testów predyspozycji zawodowych); 

5) wyposażanie uczniów w umiejętności przydatne w podejmowaniu działań 

związanych z poszukiwaniem pracy oraz odnalezieniem się na rynku pracy. 

 

3.  Zadania doradcy zawodowego: 

1) diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na informacje edukacyjne; 

2) gromadzi i udostępnia uczniom informacje edukacyjno-zawodowe; 
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3) wskazuje uczniom i rodzicom dodatkowe źródła informacji o rynku pracy, 

trendach rozwojowych w świecie zawodów, wykorzystaniu posiadanych 

uzdolnień i talentów do przyszłych zadań zawodowych, instytucje i organizacje 

wpierające funkcjonowanie osób niepełno-sprawnych w życiu codziennym i 

zawodowym, alternatywne możliwości kształcenia, programy edukacyjnych 

Unii Europejskiej; 

4) udziela indywidualnych porad; 

5) koordynuje działania informacyjno-doradcze w szkole; 

6)  wspiera rodziców i nauczycieli w tym zakresie, 

7) współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia wewnątrz-szkolnego 

systemu doradztwa zawodowego; 

8) współpracuje z instytucjami wspierającymi; 

9) udziela uczniom pomocy w planowaniu kształcenia i kariery, systematycznie 

diagnozuje zapotrzebowanie uczniów w tym zakresie; 

10) gromadzi i udostępniania uczniom informacje edukacyjno-zawodowe, 

11) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

12) koordynuje działania informacyjno-doradcze. 

 

4. Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system 

doradztwa, takimi jak: 

1) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

2) Młodzieżowe Centrum Kariery 

3) Urząd Pracy w Kostrzynie nad Odrą 

4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

 

ROZDZIAŁ IV 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 36. 1. Organami szkoły są: 

 dyrektor szkoły 

 Rada Pedagogiczna 

 Rada Rodziców 

 Samorząd Uczniowski 

 

§ 37. 1. Dyrektor szkoły jest przedstawicielem szkoły reprezentującym ją na 

zewnątrz. Sprawuje nadzór pedagogiczny i organizacyjno-administracyjny, kieruje 

i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno- wychowawczej, 

opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej szkoły, w szczególności zaś: 

 sprawuje nadzór pedagogiczny nad osobami pełniącymi funkcje kierownicze; 

 dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

 stwarza warunki nauczycielom wyrażającym chęć do doskonalenia i 

dokształcania zawodowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych; 
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 szczególną troską otacza młodych nauczycieli, dba o ich adaptację 

zawodową; 

 kieruje szkołą, opierając się na demokratycznym stylu zarządzania i 

jednocześnie dba o dobrą atmosferę wśród nauczycieli, pracowników i ich 

wzajemny szacunek; 

 pomaga organizować czas wolny uczniów w ramach programowej 

działalności szkoły; 

 zapewnia uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły należyte 

warunki socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne, bhp i opieki na terenie 

szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych poza szkołą. 

 

2. Kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą: 

 przedkłada Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania i zatwierdzenia roczne 

plany pracy; 

 kieruje i nadzoruje realizację planów i składa okresowe sprawoz-dania z ich 

realizacji; 

 ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej organizację pracy szkoły, 

ze szczególnym uwzględnieniem: tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych organizacji i finansowaniu poczynań; 

 przydziela po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej, nauczycielom pracę,  

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w ramach czasu pracy w 

wymiarze tygodniowym; 

 przyjmuje do szkoły uczniów klas pierwszych oraz wyraża zgodę na zmianę 

przez nich klas lub oddziałów zgodnie z aktualnymi przepisami; 

 organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów szkoły, 

 zwalnia uczniów z zajęć szkolnych na okres dłuższy niż 3 dni (nie dotyczy 

zwolnień lekarskich); 

 współpracuje z organami społecznymi szkoły, Radą Rodziców, zakładami 

opiekuńczymi; 

 egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień 

zawartych w Statucie Szkoły i regulaminach wewnętrznych szkoły; 

skreśla ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,  

 

3. Dyrektor organizuje działalność szkoły: 

 sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i finansową szkoły; 

 nadzoruje opracowanie podstawowej dokumentacji budżetowo- gospodarczej 

szkoły: arkusz organizacyjny, preliminarz finansowy, plany wykorzystania 

środków pozabudżetowych; 

 określa prawidłowe zasady odpowiedzialności materialnej pracowników, 

zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy; 

 organizuje wyposażenie szkoły w niezbędne środki dydaktyczne i sprzęt 

szkolny; 

 organizuje i nadzoruje działalność sekretariatu. 
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4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy: 

 jest przełożonym wszystkich zatrudnionych pracowników; 

 jest z urzędu przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

 na zasadach określonych w zakresie przydziału czynności, kieruje szkołą przy 

współudziale 2 wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego, 

kierownika gospodarczego. 

 

5.  Szczegółowy tryb powoływania dyrektora określają przepisy ustawy. 

 

6. Tworzenie stanowisk kierowniczych w szkole oparte jest na obowiązujących w 

tym zakresie przepisach wykonawczych do ustawy o systemie oświaty. 

 

§ 38. Rada Pedagogiczna 

1. Ustawowe regulacje odnoszące się do Rady Pedagogicznej zawarte są w ustawie 

o Systemie Oświaty: 

 w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

poszczególnych szkołach niezależnie od wymiaru zatrudnienia; 

 w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) 

osoby zaproszone z zewnątrz; 

 przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest z urzędu dyrektor Zespołu Szkół; 

 zebrania plenarne rady są organizowane: przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikacji i 

promowaniem uczniów, po zakończeniu roku szkolnego - zajęć szkolnych oraz 

w miarę bieżących potrzeb; 

 inicjatorem zebrań plenarnych mogą być: 

a) dyrektor - jako przewodniczący Rady Pedagogicznej, 

b) Starostwo Powiatowe (organ prowadzący szkołę), 

c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej; 

 przewodniczący Rady Pedagogicznej odpowiedzialny jest za przygotowanie i 

zawiadomienie o terminie i porządku obrad i prowadzenie plenarnego zebrania 

Rady Pedagogicznej; 

 uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 1/2 jej członków; 

 zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów; 

 treść obrad jest poufna; 

10) Rada Pedagogiczna ustanawia regulamin swojej działalności. 

 

2. Rada Pedagogiczna zatwierdza: 

 plany i programy pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 

 wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 

 wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę; 
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 propozycje prowadzenia w szkołach eksperymentów, innowacji 

pedagogicznych i badań naukowych; 

 organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

 skreślenie ucznia z listy uczniów. 

 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

 organizację pracy, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych; 

 projekt planu finansowego, w tym środków pozabudżetowych; 

 propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom prac i 

zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-

wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

 wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

form wyróżnień. 

 

4. Rada Pedagogiczna ma prawo do: 

 występowania do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie z funkcji 

dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole; 

 wprowadzenia zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć - tygodniowy wymiar 

godzin nauczania w danej klasie musi być zgodny z obowiązującym planem 

nauczania w cyklu okresowym; 

 tworzenia, wyłaniania, powoływania na zebraniu plenarnym komisji; 

 przygotowania projektu Statutu Szkoły albo jego zmian.  

 

5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały 

Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników i uczniów. Zasady i 

tryb podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Pedagogicznej.  

 

6. Dyrektor szkoły ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej 

niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia Starostwo Powiatowe (organ prowadzący), który może 

uchylić uchwałę niezgodną z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego jest 

ostateczna. 

 

§ 39. 1. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców i wybierana 

jest z przedstawicieli poszczególnych klas. 

 

2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z 

wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, w szczególności zaś: 

1) bierze udział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; 
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2) pomaga w doskonaleniu warunków pracy szkoły; 

3) współdziała w realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

szkoły; 

4) organizuje działalność popularyzatorską kultury pedagogicznej w rodzinie i 

środowisku. 

 

3. Rada Rodziców może uczestniczyć w planowaniu wydatków szkoły i 

podejmować działanie na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 

dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo– wychowawczą. Gromadzenie 

własnych funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców lub innych 

źródeł oraz ich wydatkowanie określone jest w regulaminie rady. 

 

4. Rada Rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który jest 

zgodny ze Statutem Szkoły. 

 

§ 40.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy spośród 

siebie wybierają przedstawicieli wchodzących w skład organu samorządu. Zasady 

wybierania i działania samorządu określa regulamin.  

 

2. Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi 

Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, 

które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

    1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią celem i 

stawianymi wymaganiami; 

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

    3) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, ale w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły. 

 

§ 41.  Współpraca między organami szkoły 

1.  Zasady współdziałania organów szkoły: 

1) wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia i 

tolerancji, z poszanowaniem prawa poszczególnych organów do swobodnego 

działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji; 

2) rodzice i uczniowie, poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd 

Uczniowski, przedstawiają w formie pisemnej organom szkoły swoje wnioski 

i opinie; 

3) przedstawione wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach 

zainteresowanych organów. 

 

2.  Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole: 

1) konflikty wewnątrzszkolne rozstrzygane są na terenie szkoły, 
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2) w sytuacjach konfliktowych pomiędzy poszczególnymi organami szkoły, 

dyrektor szkoły stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich 

rozstrzygania, każdy z organów szkoły ma możliwość obrony swojego 

stanowiska; 

3) wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogą składać do dyrektora szkoły 

skargi i wnioski w formie pisemnej (w sekretariacie szkoły, pocztą zwykłą lub 

elektroniczną) lub w formie ustnej (osobiście lub telefonicznie). Dyrektor 

szkoły w ciągu 14 dni informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia 

wniosku lub skargi; 

4) konflikt między uczniem a nauczycielem rozstrzyga wychowawca klasy lub 

szkolny rzecznik praw ucznia; 

5) konflikt między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły; 

6) w przypadku konfliktu między dyrektorem szkoły a Radą Pedagogiczną lub 

Radą Rodziców organem rozstrzygającym jest organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny; 

7) dyrektor szkoły może powołać komisję rozjemczą, w skład której wchodzą w 

równej liczbie (po 2 osoby) przedstawiciele stron będących w konflikcie, 

8) w przypadku gdy strony nie zgadzają się z wynikiem postępowania 

rozstrzygającego, mają prawo odwołać się, w zależności od rodzaju sprawy do 

organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rzecznika 

Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw  Dziecka lub właściwego sądu. 

 

§ 42. Wolontariat w szkole    

1. W szkole funkcjonuje Klub Wolontariatu. 

 

2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować 

działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne i kulturalne. 

 

3. Członkiem Klubu może być każdy uczeń Zespołu Szkół, który przedłożył 

pisemną deklarację członkostwa w klubie. W przypadku ucznia niepełnoletniego 

wymagana jest pisemna zgoda rodzica.  

 

4. Cele działania szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 

3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, 

empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych 

działaniach; 

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, 

społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz 

lokalnym; 
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5)  tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie 

konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich 

realizacji; 

6) pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze 

wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o 

akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i 

podejmowanych przez inne organizacje; 

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

8) promowanie idei wolontariatu; 

9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i 

chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji 

niesienia pomocy; 

10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o 

charakterze charytatywnym. 

 

5. Wolontariusze:  

1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; 

2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który dobrowolnie i bezinteresownie 

niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna; 

3) warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie 

pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda 

rodziców; 

4) po wstąpieniu do Klubu Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie 

przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole; 

5) członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, 

który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków 

domowych; 

6) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia 

pomocy, troską o innych; 

7) członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 

8) każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dziennika aktywności” 

wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba 

lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa; 

9) członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w 

spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy; 

10) każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz 

wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie, zgłaszać własne propozycje 

i inicjatywy; 

11) każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę 

wolontariatu, godnie reprezentować szkołę oraz być przykładem dla innych; 

12) każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w 

Regulaminie Klubu Wolontariatu; 
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13) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za 

nieprzestrzeganie Regulaminu Klubu Wolontariatu. O skreśleniu z listy 

decyduje opiekun szkolnego Klubu Wolontariatu. 

 

6. Struktura organizacyjna Klubu Wolontariatu. 

1) Klubem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel–koordynator, który zgłosił akces 

do opieki nad tym Klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły; 

2) opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania 

opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników 

pedagogicznych lub deklarujących pomoc rodziców; 

3) na walnym zebraniu członków Klubu w głosowaniu jawnym wybiera się 

spośród członków - Zarząd Klubu, składający się z pojedynczych osób 

reprezentujących oddziały klasowe; 

4) wybory do Zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego; 

5) do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-

koordynatora; 

6) na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania 

działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności 

prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności; 

7) Klub Wolontariatu prowadzi „Dziennik aktywności”. Wpisów do „Dziennika 

aktywności” mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc 

realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki 

np. pomoc w nauce.  

 

7. Formy działalności: 
1) działania na rzecz środowiska szkolnego; 

2) działania na rzecz środowiska lokalnego; 

3) udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły.  

 

8. Na każdy rok szkolny koordynator Klubu wspólnie z członkami opracowuje plan 

pracy. 

 

9. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność Klubu podawane są do 

publicznej wiadomości na tablicy i w zakładce na stronie www.liceum-

kostrzyn.com. 

 

10.  Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:  

1) świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie 

określonym w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno 

zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania; 

2) na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany 

potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, a 
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także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez 

wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń; 

3)  na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o 

wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w „Dzienniku 

aktywności”; 

4)  jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 

dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w 

imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy działania 

w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod 

nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;  

5) do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariu-szem w 

zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 

6) korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń; 

7) wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i 

ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa 

związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed 

zagrożeniami; 

8) korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki 

wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju 

świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz 

szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy 

wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun 

prowadzący uczniów na działania; 

9) wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres dłuższy niż 30 dni, 

korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

10) korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie 

wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym 

mowa w ust. 10 pkt. 4.; 

11) w wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek 

prowadzenia spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia; 

12) w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami 

szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem szkolnego Klubu Wolontariatu 

szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

 

11. Nagradzanie wolontariuszy 

1) nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie 

dla jego  działalności; 
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2) wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność 

wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania 

ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie Szkoły; 

3) formy nagradzania: 

a) pochwała dyrektora na szkolnym apelu, 

b) przyznanie dyplomu, 

c) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego, 

d) pisemne podziękowanie do rodziców, 

e) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na 

świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który 

przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych 

oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w działaniach 

szkolnych. 

 

12.  Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin 

Wolontariatu. 

 

13. Każdy uczeń, który nie przystąpił do Klubu Wolontariatu może podejmować 

działania pomocowe na zasadach bezinteresowności i dobrowolności. 

 

14. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego 

Światowy Dzień Wolontariusza.  
 

 

ROZDZIAŁ V 

Organizacja szkoły 

 

§ 43. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

przerw świątecznych oraz ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

 

§ 44. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określają: 

 arkusz organizacyjny szkoły, 

 plan pracy szkoły. 

 

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora 

szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem 

zasad higieny pracy. 

 

3. Organizację praktycznej nauki zawodu określa Regulamin Praktycznej Nauki 

Zawodu w Zespole Szkół. 
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4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno–wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina zajęć trwa: 

1) dydaktyczno-lekcyjna         45 minut 

2) zajęć praktycznych  55 minut 

3) pozostałych zajęć  60 minut 

 

§ 45.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest zespół klasowy (oddział), 

złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i obowiązujących 

programów nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Liczbę uczniów w klasach (oddziałach) i podział na grupy (liczebność w grupie) 

ustala organ prowadzący zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

 

3. Poza systemem klasowo-lekcyjnym szkoła może prowadzić w zależności od 

możliwości finansowych, następujące zajęcia: 

 koła zainteresowań; 

 zajęcia międzyoddziałowe; 

 zajęcia sportowe; 

 

§ 46. 1. W Zespole Szkół znajdują się biblioteka oraz czytelnia szkolna. 

 

2. Z biblioteki oraz czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły 

oraz rodzice uczniów. 

 

3. Do zadań biblioteki szkolnej należy: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania, wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów; 

4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 

społeczną; 

6) współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami; 

 

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów biblio-tecznych; 

2) opracowywanie zgromadzonych materiałów; 

3) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; 

4) informowanie o zawartości zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie fachowej 

pomocy w korzystaniu z nich; 
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5) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego; 

6) organizowanie konkursów czytelniczych; 

7) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w 

poszczególnych klasach. 

 

5. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do tygodniowego rozkładu zajęć w 

sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów. 

 

6. Organizację pracy biblioteki oraz szczegółowe zasady korzystania z jej zbiorów 

określa Regulamin Biblioteki. 

 

§ 47. W szkole funkcjonuje bar - stołówka. Zasady korzystania z baru ustala dyrektor 

szkoły. 

ROZDZIAŁ VI 

 

§ 48. Nauczyciele i pracownicy szkoły 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga oraz pracowników administracji i 

obsługi. 

 

2. Szkoła może zatrudniać psychologa i specjalistów za zgodą organu 

prowadzącego. 

 

3.  Zasady i warunki zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły 

określają odrębne przepisy. 

 

4. Zakres czynności pracowników administracji i obsługi określa dyrektor szkoły. 

 

§ 49. Zadania i obowiązki nauczycieli 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i 

bezpieczeństwo. 

 

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest szanowanie godności osobistej uczniów, 

bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów. 

 

3. Nauczyciel, uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka oraz warunki szkoły 

dostosowuje program nauczania i sposób przekazywania wiedzy do możliwości 

uczniów. 

 

4. Nauczyciel udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów. 
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5. Nauczyciel zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w 

szczególności poprzez: 

 realizację programu nauczania; 

 stosowanie właściwych metod nauczania; 

 ocenianie wspierające rozwój ucznia; 

 systematyczne przygotowywanie się do zajęć; 

 efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych.  

 

6. Nauczyciel informuje rodziców o wynikach dydaktyczno-wychowawczych 

swoich uczniów. 

 

7. Nauczyciel wzbogaca własny warsztat pracy oraz dba o powierzony sprzęt i 

pomoce naukowe. 

 

8. Nauczyciel aktualizuje swoją wiedzę oraz pogłębia umiejętności psychologiczno-

pedagogiczne. 

 

9. Aktywnie uczestniczy w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz 

zapoznaje się aktualnym stanem prawa oświatowego. 

 

10. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i opieki nauczyciel: 

 systematycznie kontroluje pod względem warunków BHP miejsce 

prowadzenia zajęć; 

 usuwa drobne usterki lub zgłasza je dyrektorowi szkoły; 

 na każdej lekcji kontroluje obecność uczniów; 

 pełni dyżur podczas przerw zgodnie z Regulaminem Dyżurów. 

 

§ 50. Nauczyciel jest odpowiedzialny za: 

 realizację programu nauczania oraz ścieżek edukacyjnych; 

 stan warsztatu pracy i powierzonego mu majątku szkoły; 

 życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć, przerw, 

organizowanych imprez i wycieczek; 

 przestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia lub 

pracownika, pożaru lub innych zagrożeń. 

 

§ 51. 1. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 

przedmiotowe, którymi kieruje powołany przez dyrektora szkoły na pierwszym w 

danym roku szkolnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej przewodniczący.                                          

 

2.  W szkole istnieją następujące zespoły przedmiotowe: 

1) zespół matematyczno – fizyczno – informatyczny; 

2) zespół przedmiotów humanistycznych i nauk społecznych; 

3) zespół nauczycieli języka niemieckiego; 
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4) zespół nauczycieli języka angielskiego; 

5) zespół chemiczno – biologiczno – geograficzny; 

6) zespół przedmiotów zawodowych; 

7) zespół nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

3.  Zadania zespołów przedmiotowych: 

1) uzgadnianie sposobów realizacji i wyboru programu nauczania, korelowania 

treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 

doradztwa metodycznego dla nauczycieli początkujących; 

3) współdziałanie w organizowaniu pracowni, warsztatów, w kompletowaniu 

pomocy dydaktycznych i literatury fachowej; 

4) wspólne opracowanie sposobów badania wyników nauczania; 

5) współpraca z doradcą metodycznym. 

 

§ 52. Zadania wychowawcy 

 

1. Dyrektor Szkoły dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej 

powierza opiekę nad oddziałem na danym etapie edukacji jednemu nauczycielowi – 

wychowawcy. 

 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

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

oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w 

zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej. 

 

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

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki 

i integrujące zespół uczniowski; 

b)   ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy; 

3) zapoznaje rodziców i uczniów z zapisami Statutu Szkoły, w tym z 

obowiązującymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i 

koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec 

tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu 
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napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest 

zapewnienie indywidualnej opieki; 

5) czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego swoich wychowanków; 

6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci; 

b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od 

rodziców pomocy w swoich działaniach;  

c) włączania ich w sprawy klasy i szkoły; 

7) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

8) informuje rodziców o wszystkich sprawach dotyczących życia szkolnego 

ucznia, w tym w  szczególności o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu 

wobec niego kary; 

9) organizuje zebrania oraz inne formy spotkań z rodzicami. 

 

4. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej 

(dziennik elektroniczny, arkusze ocen, świadectwa) zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

5. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku: 

1) złożenia przez Radę Rodziców uzasadnionego wniosku do dyrektora szkoły, 

po sprawdzeniu jego zasadności; 

2) umotywowanego wniosku nauczyciela wychowawcy. 

 

§ 53. 1. W szkole powołuje się zespół wychowawczy, w skład zespołu 

wychowawczego wchodzą: 

1) wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący, 

2) wychowawcy klas, 

3) pedagog szkolny, 

4) przedstawiciele samorządu uczniowskiego. 

 

2.  Zadania zespołu wychowawczego: 

1) opracowanie i ewaluacja  planu wychowawczego szkoły; 

2) kontrola  nad realizacją tego planu; 

3) analizowanie i rozwiązywanie poszczególnych sytuacji wychowawczych; 

4) współpraca z wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej klasie; 

5) współpraca z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze. 

 

§ 54. W Zespole Szkół utworzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami 

następujące funkcje kierownicze: 

1) wicedyrektor szkoły (dwa stanowiska) 
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2) kierownik szkolenia praktycznego 

3) koordynator ds. bezpieczeństwa 

4) główny księgowy 

5) kierownik gospodarczy. 

 

§ 55. Zadania wicedyrektora 

1. Wicedyrektor szkoły przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, w 

szczególności zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole. 

 

2. Podstawowy zakres obowiązków wicedyrektorów: 

1) opracowanie planów nauczania dla danych typów szkół; 

2) sporządzanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny dla wszystkich typów 

szkół; 

3) ułożenie tygodniowego rozkładu zajęć klas; 

4) układanie planu zastępstw za nauczycieli nieobecnych; 

5) kontrola prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli i 

wychowawców klas (arkusze ocen, e-dziennik, i inne dzienniki); 

6) kontrola pracy czytelni i biblioteki szkolnej; 

7) nadzór pedagogiczny; 

8) prowadzenie obserwacji zajęć według określonego przydziału; 

9) prowadzenie rozliczenia godzin ponadwymiarowych; 

10) nadzór nad pracami zespołów przedmiotowych; 

11) kontrolowanie dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli; 

12) przygotowanie tematyki i prowadzenie rad pedagogicznych  

(w szczególnych przypadkach). 

 

§ 56. Zadania kierownika szkolenia praktycznego: 

1) prowadzenie spraw związanych z organizacja i kontrolą praktycznej nauki 

zawodu; 

2) prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym odrębnymi 

przepisami; 

3) organizacja i kontrola przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

w zawodzie. 

 

§ 57. W Zespole Szkół zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, których 

zasady i warunki zatrudniania określają odrębne przepisy. Zakres czynności 

pracowników administracji obsługi określa dyrektor szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Uczniowie i rodzice 

 

§ 58. Zasady przyjęć uczniów do szkół Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą 

określa: 
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1) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 

poz. 329 z późniejszymi zmianami), 

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 lutego 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół 

oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku Nr 

26, poz. 232), 

3) rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół z  dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002r. 

Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z 2004r. Nr 66, poz. 606,  z 2005r. 

Nr 10, poz. 75 oraz Nr 35, poz. 222 z 2007r.) 

 

§ 59. Zasady rekrutacji do szkoły 
1. O przyjęcie do klas pierwszych mogą  ubiegać się absolwenci gimnazjum. 

 

2. Kandydaci do klasy pierwszej składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół 

w terminie zgodnym z zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

 

3. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do szkół przy Zespole Szkół 

w Kostrzynie nad Odrą: 

   1) wniosek o przyjęcie do szkoły,  

   2) 2 fotografie, 

   3) świadectwo ukończenia gimnazjum 

   4) zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wynikami egzaminu 

gimnazjalnego 

   5) deklarację zgody pracodawcy o przyjęciu na zajęcia praktyczne  

 (w przypadku kandydatów do zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły 

branżowej I stopnia) 

 

4. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskana z 

przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 100 pkt.) 

oraz liczba punktów uzyskanych za egzamin gimnazjalny (maksymalnie 100 pkt.) 

 

5. Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjno-

kwalifikacyjnym wskazane są w zarządzeniu Lubuskiego Kuratora Oświaty w 

sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz punktowania 

osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

6. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje 

Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania 

członków komisji. 

 

7. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należą: 

 podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji; 
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 ustalenie    wyników    postępowania   rekrutacyjnego   i   podanie   do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifi-

kowanych; 

 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych; 

 sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

 

8. O kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych  zgodnie z 

regulaminem rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół.  

 

9. Odwołania związane z dostrzeżonymi błędami proceduralnymi (np. w obliczaniu 

sumy punktów) należy składać do Dyrektora Szkoły. 

 

§ 60. Prawa i obowiązki uczniów 

1. Uczniowie mają prawo do: 

1) poszanowania godności i nietykalności osobistej; 

2) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym; 

3) zachowania tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz poszanowania 

godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich; 

4) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i celami; 

5) uzyskania informacji na temat kryteriów i zasad oceniania, klasyfikowania i 

promowania zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; 

6) uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

7) pomocy w nauce oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) indywidualnego toku nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

9) uczestniczenia w konkursach, zawodach sportowych i innych imprezach, 

zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami; 

10) swobodnego wyrażania opinii i przekonań dotyczących światopoglądu i 

religii, jeżeli nie narusza to dobra innych osób; 

11) przedstawiania Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, dyrektorowi szkoły 

wniosków i opinii w sprawach dotyczących szkoły, w tym również spraw 

własnych i kolegów; 

12) wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz wypoczynku w soboty 

i niedziele, w okresie ferii i przerw świątecznych; 

13) korzystania pod opieką nauczyciela ze sprzętu szkolnego, pomocy 

dydaktycznych, biblioteki, świetlicy i baru-stołówki szkolnej; 

14) w przypadku trudnej sytuacji materialnej do otrzymania pomocy socjalnej, 

zgodnie z możliwościami szkoły, na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami; 

15) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie 

się w organizacjach działających na terenie szkoły; 
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16) informacji o przysługujących im prawach oraz sposobach postępowania w 

przypadku naruszenia praw ucznia. 

 

2. Uczeń, który uzna, że jego prawa zostały naruszone postępuje zgodnie z 

procedurą zawartą w § 40 (Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych). 

 

3. Uczeń może zwrócić się do pedagoga szkolnego, rzecznika praw ucznia lub 

wychowawcy, którzy udzielą mu pomocy oraz poinformują o instytucjach 

udzielających pomocy uczniom, których prawa są naruszane. 

 

4. Uczeń ma obowiązek: 

1) dbać o honor i tradycje szkoły; 

2) przestrzegać postanowień Statutu Szkoły oraz obowiązujących w szkole 

regulaminów; 

3) podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz ustaleniom Samorządu 

Uczniowskiego; 

4) przebywać wyłącznie na terenie szkoły w trakcie zajęć przewidzianych w 

tygodniowym planie lekcji; 

5) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; 

6) starannie przygotowywać się do zajęć i wykonywać pracę domową; 

7) uzupełniać braki w wiadomościach spowodowane absencją; 

8) szanować godność osobistą, dobre imię i własność innych osób; 

9) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły; 

10) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i w czasie wyjść 

poza szkołę oraz zgłaszać zauważone zagrożenia nauczycielom lub dyrekcji 

szkoły; 

11) przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o swój wygląd; 

12) wystrzegać się szkodliwych nałogów;  

13) dbać o mienie szkoły, utrzymywać czystość i porządek na terenie szkoły; 

14) naprawiać wyrządzone szkody materialne. 

 

§ 61. Kary i nagrody 

 

1. Nagrodę lub karę może otrzymać: uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów. 

 

2. Nagroda może być przyznana za:  
1) wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce,  

2) wzorową frekwencję,  

3) pracę społeczną,  

4) wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. 
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3. Nagroda może być udzielana w następującej formie: 

1) pochwała wychowawcy udzielona indywidualnie lub na forum klasy, 

2) pochwała dyrektora szkoły udzielona indywidualnie, wobec klasy lub wobec 

Rady Pedagogicznej, 

3) udział w poczcie sztandarowym szkoły, 

4) nagroda rzeczowa, dyplom uznania lub puchar, 

5) list pochwalny dla ucznia lub rodziców, 

6) wpisanie do księgi najlepszych absolwentów, 

7) nagroda dla najlepszego absolwenta, 

8) stypendium przyznane na podstawie odrębnych przepisów. 

 

2. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody powinien być odnotowany w dokumentach 

danej klasy lub szkoły. 

 

§ 62. 1. Kara może być udzielona za:  
1) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły; 

2) nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do 

wydania wyżej wymienionych; 

3) naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych 

faktami oraz odpowiednim orzeczeniem. 

 

2. Kara może być udzielona w następującej formie: 

 upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę indywidualnie bądź 

wobec całej klasy; 

 nagana lub nagana z ostrzeżeniem wydalenia ze szkoły udzielona przez 

dyrektora szkoły indywidualnie wobec całej klasy, wobec Rady Pedagogicznej; 

 skreślenie z listy uczniów. 

 

3. Gradacja powinna być zachowana w punkcie 2.1 i 2.2. 

 

§ 63. Pochwała wychowawcy klasy: 

 

1. Uczeń otrzymuje pochwałę w obecności klasy za: 

        1) aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska; 

2) duże postępy w nauce i frekwencji; 

3) pozytywną postawę uczniowską. 

 

2. Pochwały są udzielane na bieżąco i wpisywane do dziennika. Listy pochwalne 

wysyłane są do rodziców po zakończeniu semestru (roku szkolnego). 

 

§ 64. Pochwała dyrektora szkoły może być przyznana uczniowi lub klasie na 

wniosek wychowawcy klasy za: 
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1) reprezentowanie szkoły na zewnątrz (konkursy, olimpiady, zawody 

sportowe, imprezy międzyszkolne, środowiskowe i inne); 

2) pracę na rzecz szkoły (organizacja imprez szkolnych, konkursów, 

radiowęzeł, gazetka szkolna i inne); 

3) bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję i zachowanie. 

 

§ 65. Nagana wychowawcy klasy: 

1. Uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy za: 

1) 10 godzin lekcyjnych nieobecnych nieusprawiedliwionych; 

2) nieodpowiednie zachowanie, niszczenie mienia szkoły, mienia publicznego; 

3) palenie papierosów (tradycyjnych i e-papierosów); 

4) publiczne używanie słów wulgarnych; 

5) psychiczne znęcanie się nad innymi; 

6) wyłudzanie pieniędzy, świadczeń i innych rzeczy; 

7) zanieczyszczanie pomieszczeń i terenu szkolnego; 

8) naruszanie dyscypliny w czasie odbywania praktycznej nauki zawodu poza 

szkołą - na wniosek lub na podstawie informacji uzyskanych od osoby 

odpowiedzialnej za praktykanta na terenie zakładu pracy; 

9) znęcanie się nad zwierzętami; 

10)przebywanie na terenie szkoły w stroju obrażającym godność i poczucie 

estetyki uczniów i nauczycieli; 

11) inne przypadki łamania zasad współżycia społecznego. 

 

2. Nagany udziela wychowawca w obecności klasy, wpisuje ją do dziennika 

lekcyjnego na stronie notatki i pisemnie informuje rodziców. 

 

3. Nagana wychowawcy klasy anulowana jest po zakończeniu semestru,  

w którym została udzielona. 

 

§ 66. Nagana dyrektora szkoły: 
1. Uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły: 

1) na uzasadniony wniosek wychowawcy klasy; 

2) na wniosek wychowawcy klasy za 16 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych; 

3) za posiadanie lub bycie pod wpływem alkoholu lub narkotyków; 

4) za zachowanie zagrażające zdrowiu lub życiu innych; 

5) za kradzież mienia szkolnego, uczniów, pracowników, nauczycieli lub 

zakładu, na terenie którego uczeń odbywa praktyki; 

6) na wniosek organów porządku publicznego (m.in. policji, służby ochrony 

kolei, straży miejskiej). 
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2. Nagana dyrektora szkoły nie podlega anulowaniu. Brana jest pod uwagę przy 

wystawianiu oceny z zachowania w semestrze, w którym została udzielona. 

 

3. Dyrektor pisemnie powiadamia rodziców o udzielonej uczniowi naganie. 

 

4. Nagana dyrektora szkoły jest wpisywana (dołączana) do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 67. Udzielona kara musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny sprawowania. 

 

§ 68. Zasady skreślania ucznia z listy uczniów 

1. Usunięcie ucznia ze szkoły jest najwyższą karą w szkole. 

 

2. Wniosek o skreślenie ucznia wniesiony przez dyrektora szkoły, jego zastępców 

lub wychowawcę klasy Rada Pedagogiczna może rozpatrywać na posiedzeniu, na 

którym ten wniosek zgłoszono. 

 

3. Wniosek zgłoszony przez innego członka Rady Pedagogicznej będzie 

rozpatrywany na następnym posiedzeniu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

zgłoszenia wniosku. 

 

4. Zgłoszenie wniosku,  o którym mowa w punkcie 2 i 3 jest uzasadnione wobec 

ucznia, który: 

1) opuszcza godziny bez usprawiedliwienia pomimo wcześniejszego ukarania go 

wszystkimi karami regulaminowymi przewidzianymi w Statucie Szkoły; 

2) używa alkoholu i środków odurzających w miejscu publicznym; 

3) narusza nietykalność lub godność osobistą nauczycieli, innych pracowników 

szkoły i uczniów; 

4) zagraża zdrowiu i życiu innych osób w szkole i poza szkołą (w wyniku 

świadomie podejmowanych działań). 

 

5. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego, dyrektor szkoły wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów. 

 

6. Decyzja dyrektora powinna być doręczona na piśmie i zawierać uzasadnienie 

merytoryczne i tryb odwoławczy do Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

 

§ 69. Uczeń traci status ucznia Zespołu Szkół w przypadku gdy: 

1) wchodzi w konflikt z prawem karnym (po wydaniu przez sąd prawomocnego 

wyroku skazującego); 

2) w stosunku do uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej I 

stopnia mających status pracowników młodocianych - na skutek rozwiązania 
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umowy i cofnięcia skierowania do szkoły przez zakład pracy, z powodów 

zawinionych przez ucznia; 

3) przeniesienia do innej szkoły; 

4) rezygnacji z dalszej nauki (jeżeli uczeń nie ukończył 18 lat za zgodą 

rodziców); 

5) stałego wyjazdu za granicę; 

6) braku możliwości kontynuacji nauki w Zespole Szkół. 

 

§ 70. 1. Na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz 

używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. 

 

2. W przypadku korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego podczas lekcji, telefon bądź urządzenie zostanie odebrane i 

zdeponowane u sekretarza szkoły. 

 

3. Telefon bądź urządzenie mogą otrzymać wyłącznie rodzice bądź prawni 

opiekunowie. 

 

§ 71. Strój i wygląd uczniowski 

1. Uczeń zobowiązany jest do schludnego, estetycznego i skromnego wyglądu. 

 

2. Niedozwolone jest noszenie  na terenie szkoły: 

1) makijażu (ostrego i wyzywającego); 

2) paznokci przedłużonych tipsami; 

3) odzieży (bądź jej elementów) zawierającej nadruki wulgarne, promujące 

używki, treści nazistowskie i faszystowskie, subkultury destrukcyjne oraz 

obrażające uczucia religijne; 

4) ubiorów niedbałych, brudnych, wyzywających, bluzek przezroczy-stych lub 

ażurowych, podkoszulków na wąskich ramiączkach; 

5) odkrytych pleców, brzuchów, głębokich dekoltów, zbyt krótkich spódnic lub 

szortów; 

6) piercingu, tj. przekłuwania kolczykami innych części ciała niż uszy; biżuteria 

powinna być skromna, niezagrażająca bezpieczeństwu własnemu i innych; 

7) ekstrawaganckich fryzur; włosy powinny być czyste i utrzymane w taki 

sposób, aby nie ograniczały uczniowi pola widzenia. 

 

3. Strój szkolny powinien zawierać spokojną, stonowaną kolorystykę. 

 

4. Na uroczystościach szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy w kolorze 

białym, granatowym, szarym lub czarnym. Na strój galowy nie mogą składać się 

dżinsy, dresy, bluzy sportowe itp. 
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5. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w stroju galowym w uroczystościach  

szkolnych: 

     1) rozpoczęcie roku szkolnego, 

     2) Dzień Edukacji Narodowej, 

     3) Dzień Patrona Szkoły, 

     4) egzaminy, 

     5) zakończenie roku szkolnego, 

     6) innych (zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły).   

 

6. Wszystkich uczniów przez cały rok szkolny obowiązuje noszenie sportowego 

obuwia zamiennego. Nie jest dozwolone noszenie butów na wysokich obcasach. 

Obuwie zamienne, które należy zostawiać w szatni szkolnej obowiązuje wszystkich 

uczniów, chyba, że zaistnieją uzasadnione powody, aby ucznia zwolnić z tego 

obowiązku. Decyzję w sprawie zwolnienia ucznia z obowiązku noszenia obuwia 

zamiennego podejmuje dyrektor szkoły. 

 

7. Zabrania się opuszczania terenu szkoły w obuwiu zamiennym. 

 

8. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w obuwie zamienne, stosowny strój 

szkolny oraz strój galowy. 

Rodzice 

 

§ 72.  Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. 

Rodzice mają prawo do decydowania o procesie wychowania dziecka również w 

szkole. 

 

§ 73. 1. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z zapisami Statutu Szkoły; 

2) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi 

szkoły oraz danej klasy, do której uczęszcza ich dziecko poprzez uczestnictwo 

w zebraniach ogółu rodziców, zebraniach klasowych, indywidualne kontakty 

oraz udział w zajęciach otwartych, imprezach artystycznych i wycieczkach; 

3) uzyskania informacji na temat kryteriów i zasad oceniania, klasyfikowania i 

promowania zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; 

4) uzyskania w indywidualnej rozmowie z wychowawcą i nauczycielem 

uczącym rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów i trudności w nauce; 

5) dostępu do informacji na temat swojego dziecka w  e-dzienniku; 

6) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swoich dzieci; 

7) uczestniczenia w planowaniu i organizowaniu życia klasy i szkoły. 
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2. Rodzice zobowiązani są do: 

 1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

 2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

 3) kontroli postępów w nauce; 

 4) uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy; 

 5) zawiadamiania szkoły o nieobecności ucznia w szkole; 

 6)  współpracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły w celu 

osiągnięcia wspólnych celów edukacyjnych i wychowawczych;  

 7) dopilnowania, aby dziecko przychodziło do szkoły ubrane zgodnie z 

zapisami statutu szkoły; 

 8) naprawiania szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko lub pokrycia 

kosztów naprawy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

Zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

 

§ 74.  Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) określa warunki i sposób 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą.  

 

§ 75. Płaszczyzny oceniania: 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,  

2) zachowanie ucznia.  

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających 

tę podstawę.  

3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych.  

4. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i 

rytmicznie;  

2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, 

zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 
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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 jawności ocen - oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców; 

6) zasada oceny ważonej - ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest 

średnią arytmetyczna ocen cząstkowych. 

§ 76. Cele, elementy i procedura oceniania 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się według 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO).  

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) monitorowanie pracy ucznia; 

2) przekazywanie uczniowi informacji o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i 

jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;  

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

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

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej.  

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania według zasad podanych poniżej;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.  

 

4. Procedura oceniania: 

1) nauczyciel przedmiotu systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiejętności 
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ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny; 

2) nauczyciel przedmiotu powiadamia uczniów przynajmniej z 

jednotygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie pisemnych 

sprawdzianów wiadomości. W ciągu jednego dnia może się odbyć nie więcej 

niż jedna praca klasowa (pisemny sprawdzian), a w ciągu tygodnia – trzy (nie 

dotyczy to prac klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę 

uczniów).  

3) wychowawca udziela informacji rodzicom o ocenach w formie ustnej lub w 

postaci wypisu ocen z dziennika lekcyjnego w czasie zebrań, na przerwach 

lub po lekcjach (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania) lub za 

pośrednictwem e-dziennika; 

4) rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w zebraniach klasowych, które są 

jedyną formą informacji o ocenach klasyfikacyjnych; 

5) wychowawca organizując zebrania, umożliwia rodzicom spotkanie z innymi 

nauczycielami i uzyskanie dodatkowych informacji o postępach ucznia.  

 

§ 77. Zapoznawanie z systemem oceniania 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania.  

 

3. Procedura informowania uczniów i rodziców:  

1) nauczyciel na pierwszej lekcji danego przedmiotu zapoznaje uczniów, a przez 

nich ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, przedmiotowym systemem 

oceniania i odnotowuje ten fakt w dzienniku; 

2) wychowawca we wrześniu na godzinie wychowawczej zapoznaje uczniów, a 

przez nich ich rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i fakt ten 

odnotowuje wpisem w dzienniku lekcyjnym; 

3) wychowawca na pierwszym lub drugim zebraniu zapoznaje rodziców z 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz informuje, że przedmiotowe 

systemy oceniania są dostępne w bibliotece szkolnej. Fakt ten odnotowuje 

odpowiednio wpisem w dzienniku lekcyjnym.  
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4) rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy, oraz nie 

kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia 

edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka 

w nauce.  

 

§ 78. Formy kontroli postępów edukacyjnych 

1. W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące 

formy kontroli:  

1) formy ustne: 

a) odpowiedzi, 

b) prezentacje pracy w grupach, 

c) recytacje, 

d) inne określone jako aktywność, 

e) prezentacja pracy własnej np. w formie referatu, 

f) projekty edukacyjne. 

2) formy pisemne: 

a) prace klasowe, 

b) sprawdziany, 

c) kartkówki, 

d) zadania domowe, 

e) dyktanda, 

f) testy, 

g) prace dodatkowe. 

 

2. Prace pisemne mogą być realizowane w formie prac klasowych przekrojowo 

sprawdzających różnorodne umiejętności oraz poziom wiedzy merytorycznej z co 

najmniej jednego działu, sprawdzianów obejmujących partie materiału jednego 

działu lub kartkówek obejmujących materiał z trzech ostatnich lekcji. 

 

3. Szczegółowe informacje dotyczące form, częstotliwości oraz narzędzi i zasad 

sprawdzania postępów uczniów znajdują się w przedmiotowych systemach 

oceniania. 

 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych w ciągu dwóch 

tygodni ze wszystkich przedmiotów oprócz języka polskiego, gdzie dopuszcza się 

termin 3-tygodniowy. Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on 

spowodowany nieobecnością nauczyciela w szkole. Prace klasowe nauczyciel 

przechowuje do końca danego roku szkolnego.  

 

5. Nauczyciel ma prawo bez wcześniejszej zapowiedzi skontrolować poziom wiedzy 

i umiejętności ucznia obejmujący zakres materiału trzech ostatnich jednostek 

lekcyjnych. 
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6. Uczeń, który opuścił pracę klasową lub sprawdzian pisemny z przyczyn 

usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać  w ciągu 

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły; termin i czas wyznacza nauczyciel tak, 

aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów. 

 

7. Druga ocena z tej samej formy oceniania jest odnotowywana w dzienniku,   przy 

ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej brana jest pod uwagę ocena wyższa.  

8. (Uchylony) 

 

9. W sytuacji nie przystąpienia przez ucznia do obowiązkowej formy oceniania 

nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym (jednak wyłącznie w toku zajęć szkolnych) 

sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności. 

 

10.  Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeżeli 

stwierdzi niesamodzielność pracy lub unieważnić pracę w przypadku występowania 

w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie 

rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia. 

Stwierdzenie tych faktów może być podstawą do ustalenia bieżącej negatywnej 

oceny. 

 

§ 79. Jawność oceniania 
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.  

 

2. Sprawdzone i ocenione prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z 

uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy z zastrzeżeniem § 78 

pkt 4. Inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  

przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny 

wpisywane są do dziennika elektronicznego. 

 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel  uzasadnia ustaloną ocenę. 

Uzasadnienie oceny odbywa się w formie ustnej lub pisemnej. 

 

4.  Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

1) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem; 

2) na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli; 

3) na zebraniach ogólnych; 

4) na prośbę rodzica (np. poprzez dziennik elektroniczny), za zgodą nauczyciela, 

uczeń może wykonać zdjęcie pracy klasowej lub sprawdzianu. 

 

§ 80. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych 
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 
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dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje 

także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym niepublicznej poradni specjalisty-cznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 3.  

 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić 

na podstawie tego orzeczenia.  

 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w 

zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na 

rzecz kultury fizycznej. 

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 

§ 81. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry. Po pierwszym semestrze wystawia się 

oceny śródroczne, po drugim roczne. W trakcie trwania semestru oceny bieżące.  

 

§ 82. Klasyfikacja śródroczna 
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku zgodnie z 

przyjętym terminarzem roku szkolnego.  

 

3. Po klasyfikacji śródrocznej w ciągu tygodnia wychowawcy klas przeprowadzają 

spotkania z rodzicami i omawiają wyniki klasyfikacji.  

 

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.  
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§ 83. Klasyfikacja roczna 
1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia 

w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

 

2. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywa się w kwietniu 

dla klas trzecich liceum ogólnokształcącego i czwartych technikum, w czerwcu dla 

klas pierwszych i drugich liceum ogólnokształcącego i technikum oraz klas 

pierwszych, drugich i trzecich  szkoły zawodowej zgodnie z przyjętym terminarzem 

roku szkolnego. 

 

3. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są poinformować ucznia i 

za jego pośrednictwem rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej (według 

stanu na dzień wystawienia zagrożenia oceną niedostateczną). Uczeń, który nie 

został zagrożony otrzymaniem oceny niedostatecznej na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (bo nie wynikało to wówczas z 

jego ocen) może otrzymać ocenę niedostateczną, jeżeli nauczyciel przedmiotu uzna, 

że w dniu klasyfikacji rocznej (śródrocznej) nie spełnił kryteriów na ocenę 

pozytywną. Nauczyciel zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym 

fakcie ucznia, a przez niego rodziców i odnotowania tego w dzienniku lekcyjnym.  

 

4. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów informują uczniów o przewidywanych dla nich 

ocenach. 

 

5. Jeśli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną w śródroczu, musi zaliczyć materiał do 

końca rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem). 

 

§ 84. Ocena zachowania 
1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

 

2. Procedura wystawiania oceny zachowania:  

1) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy wpisuje w e-dzienniku proponowane oceny zachowania i 

przedstawia je nauczycielom uczącym w danej klasie oraz innym 

zainteresowanym nauczycielom w celu zaopiniowania;  

2) ustalając ocenę zachowania ucznia, wychowawca powinien wziąć pod uwagę 

także opinie organizacji uczniowskich oraz innych pracowników szkoły; 

3) oceniany uczeń ma prawo do wyrażenia opinii o własnym zachowaniu; 
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4) przy wystawianiu rocznej oceny zachowania (podobnie jak przy wystawianiu 

ocen rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych) bierze 

się pod uwagę osiągnięcia ucznia w całym roku szkolnym; 

5) wyjściową oceną do ustalenia oceny zachowania jest ocena „dobre”.  

 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 

lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

  

§ 85. Warunki i procedura uzyskania wyższych niż przewidywane ocen 

rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1. Uczeń ubiegający się o wyższą niż przewiduje nauczyciel ocenę klasyfikacyjną 

roczną (śródroczną) musi spełnić następujące warunki:  

1) nie opuścił z tego przedmiotu żadnej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia 

w ciągu roku szkolnego (semestru); 

2) wykonał w terminie wszystkie przewidziane w semestrze (roku szkolnym) 

zadania domowe; 

3) systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń) zgodnie z 

zasadami ustalonymi przez nauczyciela; 

4) ubiegając się o ocenę dopuszczającą (przy przewidywanej ocenie 

niedostatecznej) uczeń zaliczył w trakcie semestru (roku szkolnego) ponad 

połowę przeprowadzonych sprawdzianów i prac klasowych na ocenę 

pozytywną (za zaliczone uważa się także poprawione w przewidzianym 

terminie oceny niedostateczne z prac klasowych); 

5) ubiegając się o ocenę dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i celującą, wyższą niż 

przewidywana przez nauczyciela, uczeń co najmniej połowę prac klasowych 

i sprawdzianów w semestrze (roku szkolnym) zaliczył na ocenę, o którą się 

ubiega lub wyższą. 

 

3. Wniosek o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana uczeń  lub rodzice 

składają na piśmie do dyrektora szkoły.  

 

4. Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku wynosi 3 dni od podania przez 

nauczyciela informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych (rocznych) – 

decyduje data wpisu dokonanego przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym. 

 

5. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania do wiadomości 

przewidywanych ocen, uczeń i jego rodzice mają obowiązek sprawdzić w e-

dzienniku wpisy dotyczące przewidywanych ocen. W przypadku niedopełnienia 

formalności zapoznania się z ocenami przewidywanymi, uczniowi nie przysługuje 

prawo do sprawdzianu na podwyższenie oceny.   
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6. Wniosek ucznia lub rodzica musi zawierać: 

1) informacje o ocenie śródrocznej (rocznej) o jaką się ubiega, 

2) powody występowania z wnioskiem (uzasadnienie), 

3) potwierdzenie spełnienia wymogów formalnych przewidzianych w 

warunkach § 83 ust. 1.  

 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia warunków formalnych przewidzianych w 

Statucie Szkoły dyrektor zleca nauczycielowi przeprowadzenie pisemnego 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności. Termin sprawdzianu ustala dyrektor, nie 

później niż do końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych danego roku szkolnego.  

 

8. Pytania sprawdzianu (zadania praktyczne) układa nauczyciel danego przedmiotu.  

 

9. Stopień trudności sprawdzianu (zadań praktycznych) powinien odpowiadać 

kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń.  

 

10. Zdający musi uzyskać 90% wymaganych wiadomości i umiejętności na daną 

ocenę. 

 

11. Wynik uzyskany na sprawdzianie decyduje o podwyższeniu oceny lub 

utrzymaniu oceny przewidywanej przez nauczyciela.  

 

§  86. Warunki i procedura uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania 
1. W ciągu 3 dni od podania przez wychowawcę informacji o przewidywanej ocenie 

zachowania uczeń lub jego rodzice mają możliwość złożenia do dyrektora szkoły 

wniosku o ocenę wyższą niż przewidywana.  

 

2. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o wyższą niż przewidywana ocenę 

zachowania jest mniejsza niż dopuszczalna w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania liczba godzin nieusprawiedliwionych określona dla danej oceny.  

 

3. Przed zatwierdzającym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wniosek ucznia 

rozpatrywany jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, a jej decyzja w 

kwestii oceny zatwierdzana jest przez Radę Pedagogiczną.  

 

§ 87. Egzamin klasyfikacyjny 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania.  
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

 

4. Procedura egzaminu klasyfikacyjnego: 

1) pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy 

złożyć na piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym 

posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej. 

2) w przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) z 

powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, Rada Pedagogiczna podejmuje 

decyzję w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów.  

3) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub 

tok nauki;  

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; 

c) który zmienia profil kształcenia, ubiega się o przyjęcie do innej klasy; 

4) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek 

szkolny poza szkołą nie obejmuje egzaminu z wychowania fizycznego oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

5) uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą, zdającemu egzamin 

klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania; 

6) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z 

zastrzeżeniem pkt. 7.  

7) egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych;  

8) termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor po uzgodnieniu z 

uczniem i jego rodzicami;  

9) egzamin w celu ustalenia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej przeprowadza się 

nie później niż do dnia 1 marca danego roku szkolnego; 

10) egzamin w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej przeprowadza się 

nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych; 

11) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w ustalonym przez przewodniczącego komisji terminie 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły; 

12) zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, 

przygotowuje komisja przedmiotowa i przekazuje dyrektorowi szkoły; 

13) stopień trudności zagadnień (zadań praktycznych) powinien być 
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zróżnicowany i odpowiadać kryteriom poszczególnych ocen.  

 

5. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja ustala 

ocenę według skali zawartej w § 91 ust.1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności oraz dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności przeprowadza komisja w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjnych – przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez 

dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły -jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których 

jest przeprowadzany egzamin.  

 

8. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami oraz uczniem spełniającym 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą liczbę zajęć edukacyjnych, z 

których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego 

dnia.  

 

9. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 

obserwatorów - rodzice ucznia.  

 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę z egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
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12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentach 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„niesklasyfikowany”.  

 

§ 88. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzony z powodu 

nieprawidłowego trybu ustalania oceny 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie nie później niż 2 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

 

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która:  

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa wyżej przeprowadza się 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  Termin sprawdzianu uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami.  

 

4. Procedura sprawdzianu:  

1) pisemne zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia wymienionych ocen należy 

złożyć na piśmie do dyrektora szkoły w podanych terminach; 

2) zagadnienia sprawdzające (zadania pisemne i ustne), przygotowuje komisja 

przedmiotowa i przekazuje dyrektorowi szkoły. 

 

5. W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – 

jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;  

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – 

jako przewodniczący komisji; 

b) wychowawca oddziału; 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 
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d) pedagog; 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1b, może być zwolniony w pracy komisji 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

 

7. Komisja rozpatrująca wniosek ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, 

zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiedzy i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

7) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informacje o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

 

10. Z posiedzenia komisji w sprawie ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania 

sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

 

11. Protokoły, o których mowa ust. 9 i 10 stanowią załączniki do arkusza ocen 

ucznia. 

 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 
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wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2.1 w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły.  

 

13. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

 

§ 89. Warunki klasyfikacji 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.  

 

2. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej 

ocen wlicza się oceny ustalone z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych 

zajęć.  

 

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

 

4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego 

przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji 

i powtarza klasę. Podanie do dyrektora szkoły o powtarzanie klasy należy złożyć do 

31 sierpnia w sekretariacie szkoły.  

 

§ 90. Możliwość zmiany ocen klasyfikacyjnych 
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 83.  

 

2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrzeżeniem § 84.  

 

§ 91. Egzamin poprawkowy i promocja warunkowa 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzaminy poprawkowe.  

 

2. Procedura egzaminu poprawkowego:  

1) pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice do 
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dyrektora szkoły nie później niż 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym; 

2) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim 

tygodniu ferii letnich; 

3) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z 

wyjątkiem egzaminów z informatyki i wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;  

4) uczeń zostaje poinformowany o terminie przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego w ostatnim tygodniu sierpnia. O dokładnym terminie egzaminu 

zobowiązany jest dowiedzieć się w sekretariacie szkoły.  

5) zagadnienia egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel uczący i przekazuje 

sekretarzowi szkoły do końca zajęć dydaktycznych. Uczeń odbiera je w 

sekretariacie szkoły. 

 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako 

członek komisji.  

 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust 3 pkt. 3. może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 

tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

7) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informacje o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

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

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  

 

9. Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez 

ucznia lub rodziców najpóźniej w dniu egzaminu.  

 

10.Pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu należy złożyć do 

dyrektora szkoły równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności.  

 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, nie 

otrzymuje promocji i powtarza klasę.  

 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, za 

wyjątkiem uczniów klas kończących szkołę, może być promowany warunkowo do 

klasy programowo wyższej. 

 

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może 

promować do klasy programowo wyższej ucznia który: 

1) przystąpił i nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu; 

2) przedmiot ten musi być kontynuowany w następnej klasie; 

3) prawo to przysługuje uczniowi jeden raz w trakcie nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej 

4) uczeń o którym mowa w pkt. 1) musi uzupełnić brakujące wiadomości i 

umiejętności w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela. 

 

14.  Uczniowie klas końcowych nie mogą warunkowo ukończyć szkoły. 

 

§ 92. Ukończenie szkoły 
1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają 

się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w 

klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 88 ust. 3, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz 

co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

 

§ 93. Skala ocen z zajęć edukacyjnych 
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w 

stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący     6 - cel  
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2) stopień bardzo dobry    5 - bdb  

3) stopień dobry      4 - db  

4) stopień dostateczny     3 - dst  

5) stopień dopuszczający       2 - dop  

6) stopień niedostateczny       l - ndst  

 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-5. 

 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 6. 

 

4. W ocenianiu bieżącym stosuje się przelicznik procentowy: 

1) 0-40%   - niedostateczny 

2) 41-50%  - dopuszczający 

3) 51-75%  - dostateczny 

4) 76-90%  - dobry 

5) 91-99%  - bardzo dobry 

6) 100%  - celujący 

 

5. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

w stopniach według skali przedstawionej w ust. l. Dopuszcza się dodawanie do 

oceny znaku „+”, „ –” lub „!".  

 

6. W e-dzienniku i dziennikach zajęć można stosować zapisy ocen w postaci cyfr 

lub słownie używając następujących skrótów: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.  

 

7. W e-dzienniku i dziennikach zajęć, w rubrykach dotyczących oceniania, można 

stosować następujące skróty:  

1) „nb” - nieobecność ucznia;  

2) „np” - nieprzygotowany.  

8. Oceny śródroczne są pełne i nie muszą być średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

 

9. Ocena roczna jest wystawiana z uwzględnieniem oceny śródrocznej i ocen 

bieżących drugiego semestru. 

 

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają 

wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

11. W każdym semestrze uczeń musi mieć co najmniej jedną ocenę z pisemnej pracy 

klasowej. Minimalna ilość ocen bieżących, z których można wystawić ocenę 

śródroczną (roczną) wynosi 3. Ilość ta wzrasta wraz ze wzrostem tygodniowego 
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wymiaru godzin przeznaczonego na realizację danego przedmiotu. Odpowiedzi 

ustne oraz prace pisemne nie są wymagane na przedmiotach, których celem jest 

nauczanie jakiejś umiejętności (np. pisanie na klawiaturze komputerowej). Na tych 

przedmiotach ocenia się zadanie, które wykonują uczniowie. 

 

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę gotowość 

ucznia do lekcji (np. przyniesienie stroju), jego wysiłek włożony w wywiązywanie 

się z powierzonych zadań. Brak gotowości do udziału w lekcji może być przyczyną 

oceny niedostatecznej.   

 

13. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do lekcji, posiadania podręcznika, 

zeszytu, odpowiednich przyborów, stroju. Jeżeli ich brak uniemożliwia pracę ucznia 

na lekcji, może otrzymać ocenę niedostateczną. 

 

14. W każdym dniu nauki przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego losuje jeden 

numer. Uczeń zapisany w dzienniku pod wylosowanym numerem może tego dnia 

zrezygnować z niezapowiedzianych form kontroli wiadomości. Nie zwalnia to 

ucznia z pracy podczas lekcji. 

 

15. Potwierdzony udział w imprezach szkolnych zwalnia ucznia z odpytywania w 

dniu następnym. Przepis nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych prac klasowych i 

domowych, nie odnosi się również do przedmiotów w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo. 

 

 

§ 94. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych 
 

1. Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania, czyli bezbłędnie spełnia wszystkie wymagania dopełniające; 

2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

3) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe; 

4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) lub krajowym; 

5) posiada inne porównywalne osiągnięcia.  

 

2. Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
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przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami; 

2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte 

programem nauczania; 

3) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach. 

 

3. Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:  

1) nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu 

przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;  

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne.  

 

4. Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w 

danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w 

podstawie programowej;  

2) wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela.  

 

5. Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który;  

1) ma braki w opanowaniu podstawy programowej niewykluczające jednak 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej 

nauki; 

2) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności.  

 

6. Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który pomimo działań 

wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów 

oceny dopuszczającej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych 

zajęć edukacyjnych. 

  

7. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowym systemie 

oceniania (PSO).  

 

§ 95. Kryteria oceniania zachowania 
 

1. 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 i innych osób;  

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

7) okazywanie szacunku innym osobom;  

 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według 

następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

 

3. Szczegółowe kryteria ocen zachowania  

1) Ocenę z zachowania ustala się, przyjmując za punkt wyjścia zachowanie dobre, 

przypisane uczniowi, który:  

a) dobrze wypełnia obowiązki szkolne; 

b) jest uczciwy, sumienny;  

c)  dobrze wywiązuje się z podjętych zadań;  

d)  nie ulega nałogom;  

e)  dba o kulturę słowa;  

f)  z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej;  

g)  dba o czystość i estetykę szkoły;  

h)  zauważa własne błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić;  

i)  szanuje prawa innych;  

j)  w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się do 5 godzin nieusprawiedli-

wionych w ciągu semestru.  

 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a)  spełnia wymagania zawarte w treści oceny dobrej; 

b)  wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią;  

c)  bierze udział w życiu klasy, szkoły i środowiska;  

d)  systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne;  

e)  ubiera się stosownie do wymaganych okoliczności;  

f)  w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 1 godzinę nieusprawiedliwioną 

w ciągu semestru.  

 

3) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

a) spełnia wymagania zawarte w treści oceny bardzo dobrej;  

b) jest przykładem do naśladowania dla innych uczniów;  

c) jest pilny i sumienny w wypełnianiu obowiązków;  
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d) bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska;  

e) ma wzorową frekwencję;  

f) rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia.  

 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

a) sporadycznie spóźnia się i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia;  

b) nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska;  

c) czasami swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych;  

d) czasami zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie;  

e) nie poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe;  

f) jego wygląd sporadycznie budzi zastrzeżenia;  

g) nie dostrzega potrzeby niesienia pomocy innym;  

h) nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań; 

i) dopuszcza się od 6 do 10 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru.  

 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  

a) często spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia;  

b) często utrudnia prowadzenie zajęć;  

c) odnosi się z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły;  

d) ubiera się niestosownie do wymogów szkoły;  

e) często jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny;  

f) swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych;  

g) nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskiwaniem pozytywnych 

wyników w nauce;  

h) uczeń opuścił bez usprawiedliwienia do 20 godzin.  

 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

a) nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych;  

b) jest agresywny; 

c) narusza godność osobistą i cielesną innych;  

d) łamie przepisy regulaminowe, nie dostrzega błędów i ich nie poprawia;  

e) świadomie stwarza zagrożenia dla innych;  

f) niszczy mienie szkoły;  

g) przywłaszcza sobie cudzą własność; 

h) ulega nałogom; 

i) nagminnie spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia 

(powyżej 20 godzin).  

 

4. Wystąpienie nawet jednego z kryteriów dotyczących oceny nagannej może być 

podstawą do jej wystawienia uczniowi spełniającemu kryteria pozostałych ocen. W 

szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna upoważnia wychowawcę klasy do 

niewielkich odstępstw od wyżej wymienionych ustaleń. 
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5. Ocena zachowania nieodpowiednia lub naganna wyklucza pełnienie 

jakiejkolwiek funkcji w Samorządzie Uczniowskim, uczestnictwo w poczcie 

sztandarowym oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz, także w imprezach 

sportowych. Ocena zachowania poprawna wyklucza pełnienie funkcji 

kierowniczych w Samorządzie Uczniowskim, funkcji rzecznika praw ucznia oraz 

uczestnictwo w poczcie sztandarowym. 

 

6. Spostrzeżenia, które nie zostały zgłoszone wychowawcy przynajmniej na 1 

tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a dotyczą spraw 

sprzed tego terminu, nie mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu oceny 

zachowania ucznia. 

 

7. Ocenę zachowania ustala ostatecznie wychowawca, po uprzednich konsultacjach 

z nauczycielami i zespołem klasowym. 

 

8. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły 

 

§ 96. Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego i informatyki. 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. 

 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

  

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 2, 

uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

  

4. Procedura uzyskiwania zwolnienia  

1) rodzice ucznia dostarczają podanie o zwolnienie wraz z opinią wydaną przez 

lekarza do sekretariatu szkoły;  

2) po podjęciu decyzji przez dyrektora szkoły pisemne potwierdzenie zwolnienia 

otrzymują rodzice oraz nauczyciel danego przedmiotu nauczania;  

3) uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych może przebywać poza szkołą, 

jeżeli są to pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy i 

rodzice zaznaczą w podaniu, że przejmują pełną odpowiedzialność za 
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bezpieczeństwo i zachowanie ucznia w czasie jego nieobecności w szkole (jest 

to nieobecność usprawiedliwiona); 

4)  uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych, jeżeli nie są to pierwsze lub 

ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy, ma obowiązek przebywać pod 

opieką nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne;  

 

§ 97. Zwolnienia z lekcji drugiego języka obcego. 
1. Dyrektor szkoły, na wniosek, rodziców oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b 

ust. 3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką 

dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie 

szkoły.  

 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

/”zwolniona”.  

ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 98. 1. Statut Szkoły stanowi najważniejszy dokument regulujący zasady 

funkcjonowania Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad 

Odrą i dotyczy całej społeczności szkolnej. 

 

2. Statut jest dokumentem jawnym, dostępnym w pokoju nauczycielskim, gabinecie 

wicedyrektorów i szkolnej czytelni. 

 

3. W celu zapoznania społeczności szkolnej z postanowieniami statutu: 

1) wychowawca klasy omawia z uczniami na godzinie wychowawczej 

poszczególne zapisy Statutu Szkoły; 

2) wychowawca na zebraniu klasowym przedstawia rodzicom zapisy Statutu 

Szkoły oraz informuje o miejscu jego udostępnienia. 

 

§ 99. Ostatecznej interpretacji zapisów Statutu Szkoły dokonuje dyrektor szkoły. 

 

§ 100. Statut wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2018 r. 
 
Uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 19 listopada 2018 r. 

Dyrektor Szkoły 

          mgr inż. L. Naumowicz 


