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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 2017 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949); 

 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 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 r., 

poz. 1379). 

 

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

wprowadzające, Karta Nauczyciela. 

8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 

573). 

9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

 Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). 

 

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.   

z 2016 r., poz. 1870 ze zm.). 

 

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

(Dz. U. z 2017 r. , poz. 697). 

 

12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2012 r. poz. 788). 

 

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

jednolity: Dz. U. z 2013  r.,  poz. 267).  

 

14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 902). 
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza  

w Janowie Podlaskim; 

 

2) statucie Zespołu Szkół – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół im. Adama 

Naruszewicza w Janowie Podlaskim; 

 

3) dyrektorze i wicedyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół  

im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim; 

 

4) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół 

im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim; 

 

5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół  

im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

 

6) Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski  

w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

 

7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół im. Adama 

Naruszewicza w Janowie Podlaskim; 

§ 1 

1. Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza z siedzibą w Janowie Podlaskim przy  

ul. Siedleckiej 1 jest ponadgimnazjalną szkołą publiczną. 

2. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez Zespół Szkół w pełnym brzmieniu, 

dopuszcza się używania skrótu ZS w Janowie Podlaskim. 

3. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły publiczne: 

1) Liceum Ogólnokształcące,  

2) Technikum,  

4. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy 

danego typu szkoły i jest używana w pełnym brzmieniu.  

5. Szkołę tworzy Społeczność Szkolna. W skład Społeczności Szkolnej wchodzą 

uczniowie, nauczyciele, rodzice (opiekunowie prawni) uczniów i pracownicy 

niepedagogiczni.  
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6. Członkowie Społeczności Szkolnej uczestniczą w życiu szkoły.  

7. Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy prawa 

wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne. 

8. Każdy członek Społeczności Szkolnej ma prawo do informacji o obowiązujących  

w szkole przepisach prawa oraz obowiązek ich znajomości i przestrzegania. 

9. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatu Bialskiego Ziemskiego. 

10. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty. 

 

DODATKOWE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 2 

1. Szkoła prowadzi internat i stołówkę. 

2. Przy Zespole Szkół na bazie internatu Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/68/2007  

z dnia 1 czerwca 2007 roku zostało powołane Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiada odrębny Statut nadany przez Starostwo 

Powiatowe w Białej Podlaskiej. 

3. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest: 

1) w pracowniach zajęć praktycznych, 

2) w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 

3) w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim, 

4) w innych instytucjach i podmiotach gospodarczych. 

4. Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, 

pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne. 

5. W Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim prowadzi się 

kształcenie w następujących typach szkół publicznych: 

1) Liceum Ogólnokształcącym - 3 lata na podbudowie gimnazjum, 

2) Technikum - 4 lata na podbudowie gimnazjum kształcące w zawodach:  

      a) technik mechanizacji rolnictwa- symbol zawodu 311512 

      b) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki- symbol zawodu 314515 

      c) technik hodowca koni- symbol zawodu 314203 

      d) inne, w zależności od zapotrzebowania, 

6. Statut niniejszy jest statutem obowiązującym dla szkół wymienionych w ust.5 pkt. 1), 

2), 3). 

 

1. Zespół Szkół używa podłużnej pieczęci urzędowej dla Zespołu Szkół o treści:  

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim,  

21-505 Janów Podlaski, ul. Siedlecka 1 
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7. Tablice zespołu szkół mają następującą treść: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. ADAMA NARUSZEWICZA W JANOWIE PODLASKIM                                   

8. Pieczęcie okrągłe wykonane przez Mennicę Państwową mają następującą treść:  

1) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JANOWIE PODLASKIM 

2) TECHNIKUM W JANOWIE PODLASKIM 

9. Nauka w poszczególnych typach szkół odbywa się w oparciu o ramowe plany 

nauczania obowiązujące w publicznych szkołach ogólnokształcących, ustalone przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej programy nauczania zgodne z podstawą 

programową danego przedmiotu, a także rozszerzone programy nauczania niektórych 

przedmiotów kierunkowych, programy innowacyjne i autorskie. 

10. Szkoła prowadzi oddziały z przedmiotami wiodącymi, ustalonymi przez Dyrektora 

Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

11. Przewiduje się możliwość zmiany oddziału, ale nie później niż po klasie pierwszej. 

Przeniesienia można dokonać:  

1) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), 

2) decyzją Rady Pedagogicznej w przypadku ucznia powtarzającego klasę.  
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 3 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku  

o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 

Celem działania Zespołu Szkół jest zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju 

umysłowego, moralnego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego w zgodzie  

z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich 

godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

2. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa szkoła w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły, złożenia egzaminu  maturalnego w zakresie podstawowym lub 

rozszerzonym, oraz egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodach 

w oparciu o obowiązujący szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw 

podręczników tj.: 

a) wyposaża w wiedzę o człowieku, społeczeństwie, jego kulturze i historii, 

problemach współczesnego kraju i świata, środowisku przyrodniczym i ochronie 

środowiska, o nauce, technice i pracy, 

b) wyrabia umiejętności rozumnego i racjonalnego wykorzystywania uzyskanej 

wiedzy w życiu codziennym dzięki kształtowaniu niezbędnych umiejętności 

potrzebnych do: 

 planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku oraz uczestnictwa  

w pracy zespołowej, 

 korzystania z różnych źródeł informacji, 

 instalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed 

dostępem w Internecie do treści które mogą stanowić zagrożenie  

dla prawidłowego rozwoju, 

 dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów, 

 dyskutowania i prezentowania własnych poglądów, 

 samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy, 

c) ukazuje znaczenie nauki i postępu technicznego dla rozwoju cywilizacji, 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku   

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez: 

a)  długoletnie czuwanie nad wielostronnym, tj. intelektualnym, emocjonalnym, 

moralno-społecznym, estetycznym, politechnicznym i fizycznym rozwojem 

uczniów, 

b) maksymalne aktywizowanie ich zdolności poznawczych, 

c) rozwijanie ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych   

i sportowych, 

d) celowe spożytkowanie zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu rozwojem 

uczniów, 

e) wyrabianie nawyków sumiennej i rzetelnej pracy, 
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f) wyrabianie umiejętności posługiwania się powszechnie stosowanymi 

urządzeniami technicznymi i narzędziami, 

g) zaznajomienie z niektórymi procesami technologicznymi, 

h) zapoznawanie uczniów ze specyfiką interesujących ich zawodów, 

i) zapoznawanie z kierunkami rozwoju kraju i regionu i możliwościami 

zatrudnienia, 

j) właściwe rozpoznawanie predyspozycji zawodowych poszczególnych 

absolwentów,  

3) kształtuje środowisko wychowawcze mając na względzie: 

a) przygotowanie do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie 

(wzorowy uczeń, kolega, członek rodziny, odpowiedzialny pracownik  

i obywatel), 

b) wyrabianie wartościowych cech woli i charakteru (godność, samodzielność, 

wytrwałość, obowiązkowość, dzielność, odwaga, odpowiedzialność, pracowitość) 

c) kształtowanie społecznie oczekiwanych postaw (zaangażowanie, życzliwość, 

tolerancja, wrażliwość na sprawy innych, rzetelność informacji, gospodarność, 

poszanowanie własności), 

d) wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku dla 

pracy i ludzi ją wykonujących, 

e) przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze,  

f) zapoznanie z dorobkiem kultury narodowej i światowej, kształtowanie 

wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, 

g) dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień 

artystycznych, 

h) wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowanie symboli narodowych, 

i) budzenie szacunku do postępowych tradycji narodu polskiego, jego kultury, 

literatury i języka, 

j) wychowanie dla pokoju, 

k) umacnianie przekonania o nadrzędnych wartościach łączących dobro człowieka  

z dobrem ogółu: humanizmu, sprawiedliwości, równości wobec prawa, wolności, 

postępu, demokracji, przyjaźni i szacunku dla innych narodów oraz  ich dorobku, 

l) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowanie 

właściwej postawy wobec problemów ochrony środowiska, 

m) poszanowanie własnego życia i zdrowia oraz przeciwstawianie się wszelkim 

przejawom demoralizacji i patologii społecznej, 

n) rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, 

kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki oraz innych form aktywnego 

wypoczynku, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,  

a więc:  

a) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, 

b) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych 

programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym terminie, 

c) prowadzi zajęcia z religii, 

d) organizuje i prowadzi nadobowiązkowe zajęcia – koła przedmiotowe i koła 

zainteresowań, koła wyrównawcze, konsultacje i inne, 
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e) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, 

f) otacza opieką uczniów podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek 

organizowanych przez szkołę, 

g) umożliwia korzystanie w sposób zorganizowany z repertuaru kin, teatrów, 

muzeów, wystaw itp., 

h) tworzy warunki do rozwijania samorządowych form życia, 

i) czuwa nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych, 

j) sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami 

narządów: ruchu, słuchu, wzroku i umożliwia realizację indywidualnego 

nauczania na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, otacza 

szczególną opieką uczniów z powodu trudnych warunków rodzinnych lub 

wypadków losowych. 

§ 4 

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej poprzez: 

1) stworzenie atmosfery poszanowania godności osobistej, wolności światopoglądowej 

i wyznaniowej uczniów, 

2) kształtowanie u uczniów postaw poszanowania innych narodowości, 

3) zapoznawanie z historią, kulturą i osiągnięciami narodów, 

4) tworzenie warunków do nauki określonego języka mniejszości narodowych zgodnie 

z potrzebami uczniów, 

5) wszechstronne przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej  

i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 

patriotycznych, 

6) uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, 

7) realizowanie treści programowych poszerzających i propagujących wśród uczniów 

wiedzę o regionie, w którym żyją. 

  2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie własnej tożsamości religijnej  

 i światopoglądowej. Nauczanie religii odbywa się w szkole według następujących 

zasad: 

1) naukę religii organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych, 

2) w zajęciach tych nie   biorą   udziału   uczniowie,  których   rodzice wyrazili takie 

życzenie przedstawione w formie oświadczenia na początku klasy pierwszej (na 

początku roku szkolnego); uczniom, których rodzice wyrażą takie życzenie, szkoła 

może zorganizować zajęcia z etyki, 

3) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe 

władze Kościoła Katolickiego oraz innych Kościołów, 

4) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, chyba 

że ze względu na brak dostatecznej ilości kadry nauczającej władze zwierzchnie 

kościoła zadecydują inaczej, 

5) uczniowie uczęszczający na lekcje religii mogą uzyskać w porozumieniu Dyrekcji 

Zespołu Szkół z właściwymi władzami kościelnymi trzy kolejne dni zwolnienia  

z  zajęć  szkolnych  w  celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, opiekę nad 

uczniami w tym czasie zapewniają katecheci, 

6) termin rekolekcji powinien zostać ogłoszony co najmniej miesiąc wcześniej, 
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7) uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem 

dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

3. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: 

1) umożliwianie bezpośrednich rozmów z nauczycielami, 

2) wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, a w szczególności 

poprzez wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania 

oraz eliminowanie przyczyn i objawów zaburzeń, 

3) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom 

realizującym indywidualny program lub tok nauki a także powtarzającym klasę, 

4) ścisłą współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami 

wspierającymi wychowanie w zakresie diagnozy oraz metod i form pomocy 

udzielanej uczniom, 

5) promocję zdrowia poprzez propagowanie zasad zdrowego stylu życia, 

6) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej istoty nałogów, 

7) organizowanie środowiska wychowawczego, zajęć społecznie aktywizujących  

we współdziałaniu z rodzicami, opiekunami, instytucjami państwowymi oraz 

organizacjami społecznymi. 

4. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: 

1) organizowanie kół zainteresowań, zespołów artystycznych, sportowych, 

rekreacyjnych, turystycznych oraz przygotowanie i udział we wszelkiego rodzaju 

konkursach i olimpiadach, zawodach i przeglądach, 

2) tworzenie warunków do prowadzenia na terenie szkoły działalności inspiracyjnej  

w zakresie nauki, kultury, sztuki, 

3) udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej w celu poszerzenia zasobu wiedzy w danej 

dziedzinie, 

4) tworzenie warunków do prowadzenia na terenie szkoły działalności kulturalnej, 

5) tworzenie warunków do prezentacji osiągnięć uczniów na terenie szkoły i powiatu, 

6) indywidualizację pracy na lekcji. 

5. Szkoła umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania uczniom 

szczególnie uzdolnionym oraz uczniom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą  

lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym lub okresowo 

niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych na podstawie odrębnych 

przepisów. 

6. Dyrektor Szkoły organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie takiego nauczania na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia. 

7. Indywidualne nauczanie i wychowanie organizują się w domu rodzinnym, rodzinie 

zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, a także w zakładzie opieki 

zdrowotnej, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia innej formy nauki. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach indywidualne nauczanie i wychowanie mogą być 

organizowane na terenie szkoły.  
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8. W indywidualnym nauczaniu i wychowaniu realizuje się program nauczania danego 

typu szkoły i dostosowuje się go do możliwości ucznia określonych przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną. 

9. Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania i wychowania wynosi od 12  

do 16 godzin. 

§ 5 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach lekcyjnych, 

pozalekcyjnych i w przerwach międzylekcyjnych poprzez: 

1) organizowanie bezpośredniego nadzoru nauczycieli, administracji i obsługi, 

2) monitoring wizyjny, 

3) zapoznawanie z obowiązującymi przepisami bhp, 

4) utrzymanie właściwej bazy materialnej zgodnie z wymogami bhp, 

5) podjęcie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści 

internetowych, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.  

2. Podczas trwania przerw międzylekcyjnych i przed rozpoczęciem lekcji organizowane są 

dyżury nauczycieli. Na każdym piętrze dyżurują nauczyciele według ustalonego przez 

dyrektora grafiku dyżurów. Nauczyciel dyżurujący dba o bezpieczeństwo uczniów 

oraz ład i porządek w wyznaczonym rejonie dyżurowania według ustalonego przez 

dyrektora regulaminu pełnienia dyżuru. 

3. Zadania opiekuńcze w czasie lekcji, zajęć i przerw w obiekcie szkolnym szkoła realizuje 

uwzględniając przepisy bhp, a w szczególności: 

1) zobowiązując nauczycieli do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, 

zajęć i przerw w obiekcie szkolnym przez: 

a) systematyczną kontrolę miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia, niezwłoczne 

zgłaszanie dyrekcji szkoły dostrzeżonych zagrożeń typu: pęknięte i rozbite szyby, 

odsłonięte przewody elektryczne i uszkodzony sprzęt, 

b) systematyczną kontrolę obecności uczniów na każdej lekcji, 

2) zobowiązując nauczycieli prowadzących zajęcia w pracowniach do: 

a) opracowania regulaminu pracowni i zapoznania z nim uczniów na początku 

każdego roku szkolnego, 

b) odpowiedniego zabezpieczenia substancji trujących i innych odczynników 

chemicznych, 

c) zabezpieczenia maszyn i urządzeń, 

d) kontrolowania właściwego rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, 

3) zobowiązując nauczycieli wychowania fizycznego do: 

a) sprawdzania sprawności sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, 

b) odpowiedniego organizowania zajęć ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny, 

c) dostosowanie wymagań i form zajęć do możliwości fizycznych uczniów, 

d) asekurowania uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach, 

e) niedopuszczenie do używania przez uczniów sprzętu lekkoatletycznego, tj.: kul, 

oszczepu, dysku, bez nadzoru nauczyciela. 

4. Zadania monitoringu wizyjnego: 
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1) budynek szkolny oraz teren wokół niego objęte są systemem monitoringu wizyjnego. 

Główne cele monitoringu wizyjnego: 

a) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, nauki, wychowania i opieki uczniom 

i pracownikom szkoły oraz zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym osobom 

uprawnionym do tymczasowego przebywania na terenie szkoły, 

b) kontrolowanie ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły, w tym wejść na teren 

posesji szkoły i budynku szkolnego, 

c) planowanie i podejmowanie działań prewencyjnych, 

d) gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcom wykroczeń  

i przestępstw (w szczególności: chuligaństwo, kradzieże, zastraszanie, stosowanie 

przemocy fizycznej, rozpowszechnianie używek lub ich stosowanie) oraz 

przeciwko sprawcom dewastacji mienia szkoły.  

2) nagrania z kamer mogą zostać użyte w celu wyjaśnienia i podjęcia koniecznych 

działań w sytuacjach:   

a) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkoły lub innych osób, 

b) konfliktowych, 

c) niestosowania się do zapisów Statutu Szkoły lub innych dokumentów 

regulujących pracę Szkoły.  

5. Zajęcia w formie wycieczek, wyjazdów, biwaków i imprez pozaszkolnych szkoła 

realizuje w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, 

uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy: 

1) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej 

miejscowości jest zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów, 

2) przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły zapewnionych 

jest dwóch opiekunów na jeden autokar, 

3) przy wyjeździe na tzw. turystykę kwalifikowaną opiekę sprawuje jedna osoba 

dorosła nad grupą do 10 uczniów (jeśli przepisy szczegółowe dla danego rodzaju 

turystyki nie stanowią inaczej), 

4) w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, 

w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, 

5) zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi, 

6) zobowiązuje się kierowników grup do wypełnienia „Karty wycieczki” i uzyskania 

zgody rodziców lub opiekunów ucznia na udział w wycieczce z wyjątkiem wycieczki 

lokalnej w granicach gminy. 

§ 6 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczącemu w danej klasie zwanemu dalej „wychowawcą klasy”. 

2. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, Dyrektor w miarę 

możliwości zapewnia, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl 

nauczania. 

3. Zmiana wychowawcy i nauczyciela przedmiotu może być dokonana przez Dyrektora 

szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach: 
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1) na wniosek uczniów i rodziców danego oddziału złożony u Dyrektora szkoły, z tym, 

że  wniosek  musi  być  podpisany  przez wszystkich uczniów i rodziców danego 

oddziału, 

2) ze względów organizacyjnych, 

3) niewywiązywanie się z obowiązków ustalonych przez Dyrektora szkoły, 

4) w innych uzasadnionych przypadkach (urlop macierzyński, długotrwałe zwolnienie 

lekarskie). 

4. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej 

klasy do obowiązków wychowawcy należy: 

1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne 

zdefiniowanie trudności/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;  

4) 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 dziecka 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.), Może 

mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do 

pogłębionej diagnozy; 

5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie; 

6) 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; 

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 

8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  i postępach ucznia; 

9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

10) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie  

z zapisami w statucie szkoły; 

11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych   

i psychologicznych;  

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. 

5. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

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

rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 
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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 (kl.1) oraz pomoc  

w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami; 

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

niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce; 

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, wyjazdów na „zielone szkoły”; 

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.  

6. Nauczyciele–wychowawcy zapoznają rodziców z regulaminem oceniania, 

klasyfikowania i promowania oraz z postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na 

jego podstawie w Statucie Szkoły.  
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7. W szkole co najmniej 3 razy w semestrze są organizowane spotkania wychowawców  

z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu przedstawienia rzetelnych informacji  

o wynikach nauczania i wychowania.  
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ROZDZIAŁ III 

 

ORGANY SZKOŁY 

§ 7 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

§ 8 

1. Dyrektor kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę według zasad określonych  

w odrębnych przepisach. 

3. Do zadań dyrektora w szczególności należy: 

1) w zakresie kierowania działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą: 

a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitowanie lekcji i innych zajęć 

prowadzonych przez nauczycieli, w celu systematycznego doskonalenia ich pracy, 

b) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

c) przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów rocznych 

planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, kierowanie ich 

realizacją oraz składanie Radzie Pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich 

realizacji, a Radzie Rodziców udzielanie informacji o działalności dydaktyczno- 

wychowawczej szkoły, 

d) podanie do publicznej wiadomości w określonym przepisami prawa terminie 

szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, 

które będą obowiązywały od następnego roku szkolnego, 

e) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły, 

f) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, projektu organizacji pracy 

szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

g) przydzielanie nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami zajęć dydaktycznych 

obowiązkowych i nadobowiązkowych 
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h) przyjmowanie uczniów do szkoły w trakcie roku szkolnego oraz zmiana przez 

nich klas lub oddziałów, 

i) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

j) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli ustaleń praw  

i obowiązków ucznia, 

k) powoływanie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnych do klas pierwszych, 

l) opracowanie wewnętrznego harmonogramu do przeprowadzenia egzaminów 

maturalnych i praktycznego egzaminu zawodowego, 

m) powoływanie komisji do przeprowadzenia egzaminów maturalnych  

i zawodowych oraz nadzorowanie ich przebiegu, 

n) powoływanie komisji do przeprowadzenia egzaminów, poprawkowych, 

klasyfikacyjnych i sprawdzających, 

o) skreślanie z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, 

p) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych, 

q) umożliwienie udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, z głosem doradczym, 

przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

r) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 

2) w zakresie organizacji działalności szkoły: 

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego  

w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły, 

c) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły, 

d) określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, 

e) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny. 

3) w zakresie spraw kadrowych i socjalnych: 

a) zatrudnienia (zgodnie z kwalifikacjami) i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

b) określania zakresów obowiązków, 

c) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, 

d) ocenianie wyników pracy nauczycieli dla ustalenia wysokości dodatku 

motywacyjnego i innych dodatków zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej 

w tym zakresie, 

e) przyznawanie nagród jubileuszowych, 

f) udzielanie urlopów wychowawczych, urlopów dla poratowania zdrowia oraz na 

dokształcanie, 

g) powierzanie stanowiska Wicedyrektora Szkoły i odwoływanie z niego po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę, 

h) przyznawanie nagród dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

i) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły, 



19 

 

j) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz załatwianie 

spraw osobowych pracowników nie będących nauczycielami, 

k) wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

l) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.  

4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych: 

a) organizowanie i nadzorowanie administracyjnej, finansowo-księgowej  

i gospodarczej obsługi szkoły, 

b) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, 

zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności  

za ich prawidłowe wykorzystanie, 

c) zarządzanie powierzonym nauczycielom majątkiem szkolnym, 

d) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego. 

4. Dyrektor Zespołu Szkół odpowiada za: 

1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę 

nad uczniami, 

2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i Statutem 

Szkoły, 

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły oraz stan sanitarny, 

techniczny i ochrony przeciwpożarowej budynku, 

4) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z przepisami, 

5) pieczęcie i druki ścisłego zarachowania, 

6) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły. 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

§ 9 

1. W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły  

w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania  

i opieki. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

3. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w Zespole Szkół bez względu na wymiar czasu pracy. 

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły, 

2) zatwierdzanie w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców; szkolnego 

zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, 

3) zatwierdzanie regulaminów o charakterze wewnętrznym, 

4) zatwierdzanie wyników klasyfikowania i promowania uczniów, 

5) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania i zachowania uczniów oraz trybu 

odwoławczego od tych ocen, 
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6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w szkole, 

7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie przyznania uczniom nagród, wyróżnień  

oraz udzielania kar, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach przenoszenie do innego typu szkoły lub równoległej 

klasy, 

10) podejmowanie uchwał w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły, 

11) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionych (na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców) z jednego 

lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

12) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

w celu doskonalenia pracy szkoły.  

5. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy: 

1) organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

wyróżnień, 

4) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 

kierowniczych w szkole. 

 

RADA RODZICÓW 

§ 10 

1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, powoływana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych wybieranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców  

w każdym roku szkolnym. 

2. Zasady działalności Rady Rodziców określa, uchwalony przez nią "Regulamin Rady 

Rodziców", który nie może być sprzeczny ze Statutem. 

3. Zadania Rady Rodziców: 

1) współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności: 

a) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy 

szkoły, 

b) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniupracy szkoły, 

c) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 
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d) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań 

opiekuńczych szkoły, 

e) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy, 

f) organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego 

na rzecz szkoły, 

g) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej  

w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym, 

h) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły, 

i) podejmowanie działań na rzecz stałej poprawy warunków nauki i wypoczynku 

uczniów oraz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb 

szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą. 

2) współpraca z Dyrektorem Szkoły, Wicedyrektorem i nauczycielami w celu 

podniesienia poziomu nauczania, a w szczególności:  

a) zapoznanie ogółu rodziców z programami nauczania, organizacją i warunkami 

realizacji procesu nauczania, 

b) dokonywanie, wspólnie z wychowawcami i zespołami klasowymi, analizy i oceny 

postaw i zachowań uczniów, 

c) udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi szkolnemu oraz 

organizacjom społecznym, sportowym, turystycznym, zrzeszających uczniów 

szkoły, 

d) udzielenie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów 

zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych, 

e) współdziałanie ze szkołą w jej promocji, 

f) działania na rzecz stałej poprawy warunków pracy i wypoczynku uczniów  

i nauczycieli, 

g) wzbogacenie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe. 

3) współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły  

i rodziny, a w szczególności:  

a) informowanie rodziców o organizacji czasu wolnego uczniów po zajęciach 

szkolnych na terenie szkoły, 

b) współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów szkoły, 

c) branie udziału w organizowaniu działalności kulturowej, artystycznej, 

turystycznej i sportowej uczniów, 

d) udzielanie pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej  

z młodzieżą. 

4) współudział w realizowaniu zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:  

a) pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii  

i w dniach wolnych od zajęć szkolnych, 

b) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenie 

poziomu higieny, utrzymanie ładu i porządku, 

c) współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy 

materialnej. 

4. Rada Rodziców ma prawo do: 

1) występowania do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły, 
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2) uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania  

o  charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, 

b) programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów  

oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania  

o charakterze  profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

4) opiniowania projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, 

5) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy nauczycieli, 

6) udziału przedstawicieli (po uzyskaniu zaproszenia), z głosem doradczym,  

w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które rozpatrują sprawy uczniów, z wyjątkiem 

rady klasyfikacyjnej, 

5. Szkołę w kontaktach z Radą Rodziców reprezentuje Dyrektor lub Wicedyrektor. 

6. Bieżącą działalność Rady Rodziców zgodnie z regulaminem kontroluje Komisja 

Rewizyjna wyłoniona przez Radę. 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

§ 11 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa, uchwalony przez ogół 

uczniów „Regulamin Samorządu Uczniowskiego”, który nie może być sprzeczny  

ze Statutem. 

3. Kompetencje i zakres działania Samorządu Szkolnego: 

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

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

do:  

1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem oraz stawianymi 

wymaganiami, 

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

3) redagowania i wydawania gazetki szkolnej i materiałów informacyjnych, 

4) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowaniem proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  

z Dyrektorem Szkoły, 

6) wyboru i zmiany nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu, 

7) wyrażania, na wniosek Dyrektora Szkoły, opinii o pracy nauczyciela, 
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8) wdrażania społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wywiązywania się  

z obowiązków szkolnych, 

9) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, 

10) wyrażania opinii o uczniu przed podjęciem przez Dyrektora Szkoły decyzji  

w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, 

11) współdziałania z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków  

do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się  

w trudnej sytuacji materialnej. 

4. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:  

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów  

i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności 

za jednostkę i grupę, 

2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków  

do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny, 

3) dbałość o mienie szkolne, 

4) rozwijanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym  na trudności w nauce, 

5) dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię szkoły. 

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZSPOSOBÓW 
ROZWIĄZYWANIA  

SPORÓW MIĘDZY NIMI 

§ 12 

1. Wszystkie organy współdziałają w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży oraz 

rozwiązywania problemów szkoły. 

2. Organem koordynującym współpracę jest Dyrektor Zespołu Szkół, który: 

1) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych  

i podejmowanych decyzjach i działaniach, 

2) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły, 

3) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, 

4) zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach ich kompetencji.  

3. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły i Radzie 

Pedagogicznej poprzez swoje reprezentacje. 

4. Wnioski i opinie przedstawiane są Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej  

w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów. 

5. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych 

lub planowanych działaniach i decyzjach. 
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§ 13 

1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową 

działalnością szkół w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego 

działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych  

w Ustawie o Systemie Oświaty, statucie szkoły oraz regulaminach ich działalności. 

2. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ  

w granicach swoich kompetencji. 

3. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 

być uchwalone (sporządzone) do końca września. 

4. Każdy organ może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją 

opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu 

uprawnionego. 

5. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez 

swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej,  

a Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na jej posiedzeniu. 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

8. Sprawy sporne pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu 

zwołanym przez dyrektora szkoły. W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów dyrektor 

może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron. 

9. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia lub nie rozstrzygnięcia sporu, organy szkoły 

mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego szkołę 

lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji 

określonych w Ustawie. 

10. Wymianę informacji pomiędzy organami szkoły zapewnia się poprzez: 

1) zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń, 

2) wspólne spotkania.  
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 14 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca.  

Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole 

rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września. 

2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rad rodziców i samorządów 

uczniowskich, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, 

może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, w wymiarze do 10 dni. 

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa  

w ust. 2, mogą być ustalone:  

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin maturalny, 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy określone 

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych, 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

4. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów  

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym 

dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa  

w ust. 3. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 3, Dyrektor 

Zespołu, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządów 

uczniowskich, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć 

przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

6. W dniach, o których mowa w ust. 3, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć 

wychowawczo-opiekuńczych.  

7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości 

udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach,  

o których mowa w ust. 3. 

8. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić 

proces dydaktyczny o inne formy zajęć z uczniami aniżeli przewidziane w statucie 

szkoły. 
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9. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane 

są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień  

i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje  

w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów  

i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli. 

§ 15 

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

określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły,  

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 

ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:  

1) przydział i liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, 

2) wykaz i liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz 

zniżkę godzin na poszczególnych stanowiskach kierowniczych, 

3) wykaz i liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, 

4) liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący,  

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający 

organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 16 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych  

i dodatkowych, oraz za zgodą rodziców przedmiotów nadobowiązkowych, określonych 

odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 34 i nie mniejsza niż 20.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba 

uczniów w klasie może być mniejsza niż 20. 

3. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej 

kształcenia ogólnego ustalonej dla danego typu szkoły obowiązkowe dla wszystkich 

uczniów, są organizowane w oddziałach, z uwzględnieniem, że nauczanie języków obcych 

może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, biorąc pod uwagę poziom 

umiejętności językowych uczniów. 

4.  Liczba uczniów w zespołach międzyoddziałowych, o których mowa w §16 pkt. 3, powinna 

wynosić do 24. 
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5. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki oraz  

na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych tj.: fizyka, chemia, biologia. 

6. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki  

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych, w oddziałach liczących przynajmniej 30 uczniów. 

7. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 i 30 uczniów, podziału na 

grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 6, można dokonywać za zgodą organu 

prowadzącego szkołę. 

8. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są oddzielnie dla chłopców i dziewcząt 

w grupach liczących do 26 uczniów. W przypadku małych grup klasowych tworzone są 

grupy międzyoddziałowe. 

9. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 

7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba 

chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje 

deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę 

religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych. 

10. Zajęcia praktyczne przewidziane w ramowych planach nauczania technikum odbywają 

się w grupach zajęciowych w pracowniach szkolnych lub w Stadninie Koni w Janowie 

Podlaskim. Szczegółowe warunki organizowania praktycznej nauki zawodu określa 

Regulamin organizacji praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych stanowiący 

załącznik do niniejszego statutu. 

11. Liczebność grupy zajęć praktycznych nie może przekroczyć 10 uczniów. 

12. W szkole przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach 

według zasad określonych w odrębnych przepisach.  

§ 17 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły. 

§ 18 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  

w systemie klasowo-lekcyjnym oraz zajęcia praktyczne. 

2. Godzina lekcyjna i godzina zajęć praktycznych trwają 45 minut. 

3. Zajęcia szkolne odbywają się od poniedziałku do piątku.  

4. Pomiędzy jednostkami lekcyjnymi określone są przerwy 5 i 10 minutowe, oraz jedna 

przerwa obiadowa 30 minutowa. 
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5. W uzasadnionych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą odbywać się w soboty,  

przy czym uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie) oraz nauczyciele muszą być o tym 

fakcie powiadomieni, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.  

6. W soboty mogą być odrabiane dni określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej. 

§ 19 

1. Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz 

możliwości organizacyjnych, kadrowych, wyznacza na początku etapu edukacyjnego 

dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie 

programowej w zakresie rozszerzonym. 

2. Zajęcia edukacyjne z języków obcych w zakresie rozszerzonym mogą być 

organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem 

poziomu umiejętności językowych uczniów. 

3. Zajęcia edukacyjne w liceum, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej 

dla liceum ogólnokształcącego, są organizowane w oddziałach: 

1) z rozszerzonym programem nauczania zgodnie z zainteresowaniami uczniów, 

2) z zajęciami dodatkowymi ze straży granicznej, policji i samoobrony, 

3) uczniowie tych oddziałów w dniach, w których odbywają się zajęcia z edukacji dla 

bezpieczeństwa, straży granicznej i policji przychodzą obowiązkowo w pełnym 

umundurowaniu, które kupują na własny koszt, 

4) inne typy klas mogą być tworzone w zależności od zainteresowań kandydatów. 

4. Szkoła zapewnia uczniom kontynuację nauki języka obcego – angielskiego, 

niemieckiego lub rosyjskiego, prowadzonego w gimnazjum. W przypadku innych 

języków szkoła umożliwia naukę drugiego języka od podstaw. 

5. W szkole (na jej terenie lub poza terenem) organizowane mogą być zajęcia dla uczniów, 

z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań zwłaszcza sportowych, w tym zajęcia 

dydaktyczno–wyrównawcze. 

6. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli mają na celu wspieranie potrzeb 

rozwojowych uczniów. Dyrektor szkoły określa sposób i wymiar tych zajęć. Zajęcia  

te mogą odbywać się po zakończeniu zajęć edukacyjnych przewidzianych  

w tygodniowym rozkładzie zajęć tych uczniów, którzy w nich uczestniczą. 

7. Organizowane mogą być one w następujących formach: 

1) kół i zespołów zainteresowań; 

2) zajęć sportowych (Szkolny Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy); 

3) edukacji kulturalnej (wyjazdy do kina, teatru, zwiedzanie zabytków i miejsc 

historycznych, muzeów itp.); 

4) wycieczek przedmiotowych i tematycznych; 

5) pielgrzymek (pielgrzymka maturzystów do sanktuariów, wyjazdy rekolekcyjne); 

6) wycieczek turystyczno-krajoznawczych krajowych i zagranicznych, 
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7) obozów survivalowych i sportowych.  

8. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników i programów 

nauczania, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

§ 20 

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną  

i materialną: 

1)  nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez: 

a) organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich 

rodzicami, 

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku 

szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, jego zdrowia, 

warunków rodzinnych i materialnych, 

c) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku. 

2) nad uczniami chorymi poprzez: 

a) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, 

wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji i zapewnienia opieki w drodze do 

domu, 

b) respektowania zaleceń lekarza specjalisty oraz opinii orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 

c) organizowania indywidualnego nauczania na podstawie skierowania Kuratora 

Oświaty i określenia przez organ prowadzący liczby godzin. 

3) nad uczniami trudnymi, z rodzin niepełnych, zagrożonych patologią społeczną 

poprzez: 

a) tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w Szkole, 

b) rozmowy wychowawcy z uczniem, jeśli zajdzie potrzeba także w obecności 

członków rodziny, pedagoga i dyrekcji, 

c) rozpoznawanie trudnych sytuacji życiowych uczniów, m.in. poprzez kontakty  

z Gminnym lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy 

Rodzinie, 

d) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Sądem 

Rodzinnym. 

4) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 

rodzinnych i losowych, poprzez: 

a) udzielanie pomocy materialnej, 

b) występowanie o pomoc dla uczniów do państwowych, samorządowych  

i pozarządowych organizacji, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów do Ministra 

Edukacji Narodowej. 

5) nad uczennicami będącymi w ciąży, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji 

Narodowej poprzez: 

a) usprawiedliwianie nieobecności spowodowanej ciążą, 

b) zapewnienie pomocy w opanowaniu materiału nauczania zrealizowanego w czasie 

nieobecności uczennicy, 

c) ustalanie dodatkowych terminów zaliczania materiału przewidzianego programem 

nauczania, 
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§ 21 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na 

podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły  

a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

2. Opiekę nad studentem – praktykantem, sprawuje nauczyciel mianowany wyznaczony 

przez Dyrektora Szkoły, 

3. Nauczyciel – opiekun nadzoruje przebieg praktyki według regulaminu uczelni i wydaje 

opinię o praktykancie. 

§ 22 

1. Szkoła stwarza uczniom możliwość korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. 

2. Z posiłków w stołówce mogą korzystać wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Janowie 

Podlaskim.  

3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły  

w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4. Szkoła uwzględnia możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 

uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia. Koszty posiłków 

pokrywają potrzebującym Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Rada Rodziców oraz 

prywatni sponsorzy. 

5. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy, pedagoga 

szkolnego, kierownika internatu a także samorządu uczniowskiego. 

 

§ 23 

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła udostępnia uczniom następujące pomieszczenia 

i obiekty: 

1) sale dydaktyczne, 

2) pracownie zajęć praktycznych, 

3) zastępczą salę gimnastyczną, siłownię i salę tenisową, 

4) boiska: do piłki ręcznej, siatkowej, 

5) bibliotekę ze świetlicą i pracownią multimedialną, 

6) pracownię komputerową, 

7) internat, stołówkę, 

8) stałe łącza Internetu, 

9) gabinet pielęgniarki szkolnej.  

2. Zasady korzystania z obiektów wymienionych w pkt.1 określają regulaminy 

wewnętrzne. 
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3. Sale dydaktyczne i pracownie zajęć praktycznych znajdują się pod opieką nauczycieli, 

którzy ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i majątek oraz za 

przebywającą w salach młodzież.  
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ROZDZIAŁ V 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

§ 24 

1. Biblioteka szkolna wraz z pracownią multimedialną jest pracownią szkolną służącą 

realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych 

szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości - wiedzy o regionie. 

2. Biblioteka zajmuje pomieszczenia, które przeznaczone są na gromadzenie  

i przechowywanie księgozbioru i umożliwia uczniom i nauczycielom korzystania  

z księgozbioru podręcznego. 

3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły. 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych  

i po ich zakończeniu. 

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły: 

1) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie 

biblioteki, 

2) zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji, 

3) zatwierdza tygodniowy plan zajęć, 

4) hospituje i ocenia pracę biblioteki. 

6. Do głównych zadań biblioteki szkolnej należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, 

2) obsługa uczniów i nauczycieli poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej, 

3) zaspokajanie zgłaszanych przez uczniów i nauczycieli potrzeb czytelniczych  

i informacyjnych, 

4) podejmowanie, zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami 

nauczania, różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 

wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 

5) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania 

uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek, 

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie 

ich kultury czytelniczej, zaspokajanie ich potrzeb kulturalno-rekreacyjnych, 

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych  

w szkole, 

8) korzystanie z zasobów Internetu, 

9) z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach 

pracy biblioteki, 

10) komputery służą do korzystania z programów edukacyjnych dostępnych w czytelni 

oraz wyszukiwania informacji w Internecie, 
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11) użytkownik biblioteki nie może instalować własnych programów, kasować 

zainstalowanych, zapisywać własnych plików (dokumentów, zdjęć itp.) na dysku 

twardym. 

7. Pracą biblioteki szkolnej kieruje nauczyciel bibliotekarz, którego zadania pedagogiczne 

i organizacyjno-techniczne polegają na:  

1) udostępnianiu zbiorów - zgodnie z regulaminem biblioteki, 

2) prowadzeniu działalności informacyjnej i poradniczej, 

3) prowadzeniu różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

4) udziale w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej, zgodnie  

z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania, 

5) udziale w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę 

z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, 

bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi, 

6) prowadzeniu warsztatu informacyjnego, 

7) gromadzeniu zbiorów zgodnie z potrzebami, 

8) ewidencji i opracowaniu zbiorów - zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

standardami, 

9) selekcji zbiorów i ich konserwacja, 

10) prowadzeniu określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki, 

11) sporządzaniu projektów rocznych i długoterminowych planów pracy biblioteki, 

12) prowadzeniu statystyki wypożyczeń, 

13) przedstawianie semestralnych sprawozdań z działalności biblioteki. 

8. Regulamin biblioteki:  

1) korzystanie z biblioteki jest bezpłatne, 

2) korzystający z biblioteki zobowiązani są o dbałość o wypożyczone książki, 

3) jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni, większą ilość należy 

uzgodnić z bibliotekarzem, 

4) okres wypożyczenia może zostać przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli nie ma na 

tę książkę zapotrzebowania, 

5) książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom, 

6) z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko na 

terenie biblioteki, 

7) zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić lub zwrócić inną przydatną 

bibliotece o tej samej wartości, co książka zgubiona, 

8) wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem 

roku szkolnego, 

9) w stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary 

zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej (prace na rzecz biblioteki, okresowe 

wstrzymanie wypożyczeń, wstrzymanie świadectwa), 

10) uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich 

(wakacje), 

11) wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach 

dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki i nie jest regulowane 

odrębnymi przepisami, 

12) wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowych 

warunków:  
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a) zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do 

biblioteki szkolnej, 

b) promocja do następnej klasy, 

c) kontynuacja nauki w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Adama 

Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

13) możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji mają uczniowie klas I-II liceum  

i I-III technikum, 

14) absolwentom i uczniom zmieniającym placówkę, książek na okres wakacji nie 

wypożycza się. Absolwenci i uczniowie opuszczający szkołę rozliczają się  

z biblioteką, otrzymując kartę obiegową, 

15) czytelnik może wypożyczyć 4 książki na okres 2 miesięcy, 

16) książki są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu 

klasyfikacji, 

17) termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu 

września. Niezwrócenie książek w  tym terminie  skutkuje brakiem możliwości 

kolejnych wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości  

w bibliotece, 

18) w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji 

obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki.  
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ROZDZIAŁ VI 

INTERNAT 

§ 25 

1. Internat przy Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim zapewnia 

wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania 

przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania 

Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie 

opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków 

do rozwoju zainteresowań i uzdolnień. 

2. Do zadań internatu w szczególności należy: 

1) Zapewnienie wychowankom odpłatnego całodziennego wyżywienia i zakwaterowania 

według ustalonej stawki, 

2) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych, 

3) zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 

4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych 

imprez kulturalnych, 

5) wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo-gospodarczych, 

6) rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności życiowej. 

3. Organizacja Internatu: 

1) Internat zapewnia całodobową opiekę wychowawczą, również w czasie weekendów, 

2) opiekę wychowawczą nad mieszkańcami internatu sprawują pracownicy 

pedagogiczni, 

3) podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych Internatu jest roczny plan 

pracy opiekuńczo-wychowawczej zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, 

4) praca wychowawcza prowadzona jest w grupach wychowawczych, 

5) za całokształt pracy z grupą wychowawczą odpowiedzialny jest wychowawca, 

6) rozkład dnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu lub 

środowiska, zajęcia w grupach oraz inne formy wypoczynku i rozrywki, 

7) pomieszczenia i wyposażenie Internatu mogą być odpłatnie wykorzystywane do 

innych celów, jeśli nie wpływa to w sposób ujemny na życie i wychowanie 

mieszkańców w internacie na zasadach określonych w umowie pomiędzy Dyrektorem 

Szkoły i zamawiającym. 

4. Każdy wychowanek internatu ma prawo do: 

1) warunków sprzyjających nauce, w godzinach wynikających z porządku dnia 

(wychowankowie mają obowiązek przestrzegania ciszy), 

2) opieki wychowawczej, bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej lub psychicznej, 

3) korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu i szkoły służących do nauki, 

rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień, 
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4) uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz  

w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach poza Internatem prowadzonych 

przez inne organizacje za pisemną zgodą rodzica, 

5) wyrażania własnych poglądów, pod  warunkiem, że  nie  naruszą zasad moralności 

społecznej bądź podstawowych praw innych osób, 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania oraz pomocy wychowawców internatu  

w przypadku problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki  

i zamieszkania w internacie, 

7) informacji na temat wszystkich uwag pozytywnych i negatywnych, które otrzymuje od 

wychowawców, ich konsekwencjach dla jego dalszego pobytu w placówce, 

8) swobodnego wyrażania własnych poglądów, swobody wyrażania wyznawanej religii 

lub przekonań; sposób ich wyrażania nie może obrażać uczuć lub przekonań innych 

mieszkańców, 

9) wyjazdu do domu rodzinnego w każdy dzień wolny od zajęć szkolnych, 

10) wyjazdu do domu w ciągu tygodnia za zgodą wychowawcy po wcześniejszym 

potwierdzeniu wyjazdu przez rodzica/opiekuna, 

11) pozostania w Internacie na sobotę i niedzielę; wychowanek obowiązkowo wpisuje się 

na listę osób pozostających w internacie, najpóźniej do czwartku przed planowanym 

pozostaniem, 

12) wypoczynku w ciszy w godz. 22.00 do 6.00, 

13) dodatkowej nauki po godz. 22.00 za zgodą wychowawcy dyżurującego, 

14)  indywidualnego wystroju i urządzania pokoi mieszkalnych, po uzgodnieniu  

z wychowawcą, bez powodowania trwałych uszkodzeń sprzętów, ścian, drzwi. Prace 

techniczne winny być zgłoszone do wychowawcy. 

5. Obowiązkiem wychowanka jest: 

1) przestrzeganie ustaleń Statutu Szkoły i regulaminów uczniowskich, 

2) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., 

3) stosowanie się do rozkładu dnia w internacie a w szczególności:  

a) przebywanie w internacie w godzinach nauki własnej, obowiązuje wówczas 

bezwzględna cisza, zakaz chodzenia do innych pokoi oraz prowadzenia rozmów 

telefonicznych, 

b) spożywanie posiłków w wyznaczonych porach, 

c) przestrzeganie ciszy nocnej (22.00 – 6.00),   

4) systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne; wychowanek nie może przebywać  

w Internacie w czasie zajęć, wyjątek stanowi choroba; obowiązkiem wychowanka jest 

zgłoszenie wychowawcy pełniącemu dyżur nocny przyczyny pozostania i zgłoszenie 

się do pielęgniarki szkolnej, chory wychowanek może pozostać w internacie do czasu 

przyjazdu rodzica/opiekuna prawnego, 

5) korzystanie z wyżywienia w stołówce Internatu, 

6) regularne uiszczanie opłaty za wyżywienie oraz pobyt w internacie do 10-tego 

każdego miesiąca, odpisy z całodziennego wyżywienia wychowanek lub 

rodzic/opiekun prawny zgłasza do intendentki z dwudniowym wyprzedzeniem; 

nieobecności niezgłoszone nie podlegają zwrotowi, 

7) utrzymanie czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych i otoczenia internatu; 

każdego dnia rano należy zostawić porządek w pokoju; raz w tygodniu (w razie 

potrzeby częściej) wykonywać generalne porządki w pokoju mieszkalnym, 
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8) odpowiedzialność za powierzone mienie, dbałość o sprzęt i urządzenia internatu, 

zgłaszanie usterek, a w przypadku zniszczenia naprawa lub pokrycie kosztów za 

powstałe straty; w przypadku niemożliwości ustalenia winnego, za szkodę 

odpowiadają uczestnicy zdarzenia, 

9) uczestnictwo w pracach społecznych, wolontariacie, akcjach charytatywnych na rzecz 

internatu, szkoły i środowiska, 

10) pełnienie dyżurów porządkowych w stołówce i pomieszczeniach sanitarnych według 

ustalonego harmonogramu, 

11) potwierdzenie każdego wyjazdu i przyjazdu do Internatu wpisem do zeszytu 

wyjazdów i przyjazdów, jeżeli wychowanek nie przyjeżdża do internatu 

rodzic/opiekun prawny powinien poinformować o przyczynie nieobecności 

kierownika lub wychowawcę Internatu, każdy wyjazd do domu rodzinnego  

w dniach nauki szkolnej powinien być poprzedzony zgodą rodziców/opiekunów 

prawnych wychowanka, 

12) w przypadku rezygnacji z mieszkania w internacie, rodzice/opiekunowie prawni mają 

obowiązek osobistego potwierdzenia decyzji dziecka, w uzasadnionych przypadkach 

może to być zgoda pisemna potwierdzona telefonicznie.  

6. Mieszkańcom internatu zabrania się: 

1) spożywania alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i używania środków 

odurzających, jak też przebywania pod ich wpływem oraz ich wnoszenia, posiadania  

i rozprowadzania, 

2) posiadania i używania przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia, 

3) posiadania drogocennych przedmiotów i dużych sum pieniędzy, Internat nie ponosi za 

nie odpowiedzialności, 

4) używania wulgarnego słownictwa, propagowania i upowszechniania w jakikolwiek 

sposób treści niezgodnych z zasadami etyki i społecznie obowiązującymi normami 

prawnymi i moralnymi, 

5) wykonywania na terenie internatu zdjęć, kręcenia filmów oraz nagrywania dźwięku 

przy użyciu telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer  

i umieszczania nagrań na portalach internetowych, 

6) wchodzenia do pokoi podczas nieobecności mieszkańców i korzystania z cudzej 

własności i przywłaszczania mienia, 

7) przebywania chłopców w pokojach dziewcząt i odwrotnie w godzinach toalety 

porannej i po godzinie 21.00, 

8) wchodzenia do innych pokoi w godzinach nauki własnej i ciszy nocnej, 

9) manipulacji przy przewodach elektrycznych i wodociągowych, 

10) samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju, mocowania dekoracji na 

ścianach, meblach i drzwiach, 

11) umyślnego niszczenia wyposażenia internatu, 

12) przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody wychowawcy oraz 

przyjmowania osób nietrzeźwych, 

13) przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki, 

14) przetrzymywania zwierząt na terenie internatu, 

15) wyjazdów bez zwolnienia, a w szczególności korzystania z prywatnych środków 

transportu, 
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16) jazdy własnym środkiem lokomocji w czasie pobytu w placówce, Internat nie 

odpowiada za samowolne wyjazdy wychowanków w dniach przebywania  

w internacie, 

17) posiadania zwierząt na terenie internatu.    

7. Nagrody i kary:  

1) Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu internatu oraz wysoką kulturę osobistą 

wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody: 

a) pochwałę kierownika lub wychowawcy wobec wychowanków, 

b) cząstkową ocenę wzorową z zachowania, 

c) podwyższenie oceny ze sprawowania, 

d) darowanie uprzednio udzielonej kary,  

2) za nieprzestrzeganie regulaminu, zasad współżycia, niewypełnianie podstawowych 

obowiązków, nieprzestrzeganie poleceń wychowawców wychowanek może być 

ukarany: 

a) ustnym upomnieniem lub naganą wychowawcy bądź kierownika Internatu, 

b) upomnieniem z wpisem uwagi do dokumentacji wychowawczej, 

c) karą pieniężną za zniszczone mienie internatu, 

d) karą porządkową ustaloną indywidualnie, 

e) zawieszeniem w prawach mieszkańca internatu, 

f) skreśleniem z listy mieszkańców internatu, 

g) obniżeniem oceny z zachowania,  

3) przewinienie polegające na szczególnie rażącym naruszeniu zasad społecznego 

współżycia w internacie tj.: 

a) przebywanie w internacie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 

narkotyków, wnoszenie, rozprowadzanie, zażywanie oraz posiadanie narkotyków 

i innych środków odurzających, 

b) wybryki chuligańskie (pobicie kolegi, koleżanki; wymuszenia), 

c) używanie przemocy psychicznej wobec współmieszkańców, 

d) kradzież na szkodę koleżanki, kolegi, wychowawcy lub internatu, 

e) dewastacji mienia Internatu,   

skutkują natychmiastowym skreśleniem z listy mieszkańców internatu oraz karami 

obowiązującymi ucznia szkoły. 

Decyzję o skreśleniu z Internatu podejmuje zespół wychowawców Internatu informując  

o zaistniałej sytuacji Radę Pedagogiczną. Wychowawca grupy informuje 

rodziców/opiekunów prawnych wychowanka o wszystkich uwagach pozytywnych  

i negatywnych.  

Wychowanek ma prawo odwołania się od zastosowanej kary. Może złożyć podanie  

z wnioskiem o zawieszenie kary, z prośbą o pozostanie w internacie za poręczeniem 

wychowawcy. Decyzja o poręczeniu lub odmowie poręczenia jest rozpatrywana 

indywidualnie dla każdego przypadku przewinienia. Jeżeli podczas pobytu warunkowego 

nie nastąpi wyraźna poprawa w zachowaniu albo nastąpi kolejne wykroczenie 

regulaminowe, spowoduje to skreślenie z listy mieszkańców internatu bez możliwości 

odwołania się. 

8. Rozkład dnia w internacie:  

6.30  pobudka 

6.30 - 7.45 toaleta, porządki  
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7.00 - 7.30 śniadanie 

7.45  wyjście do szkoły 

8.00 - 15.00 pobyt w szkole 

13.05 - 13.35 obiad 

15.00 - 18.00 czas wolny, zajęcia dodatkowe w szkole i stadninie 

18.00 - 18.30 kolacja 

18.30 - 20.00  nauka własna  

20.00 - 21.00 czas wolny, pobyt w internacie 

21.00 - 21.45 toaleta  

22.00 - 6.30  cisza nocna  

9. Warunki rekrutacji do Internatu:  

1) O przyjęciu kandydata do Internatu decyduje komisja rekrutacyjna, 

2) Posiedzenie komisji odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu 

Szkół, 

3) Kandydaci do Internatu składają podania na dany rok szkolny na ustalonym przez 

szkołę druku w podanym terminie, 

4) Do podania należy dołączyć oświadczenie o dochodach. Druk podania wraz  

z oświadczeniem jest dostępny w Internacie, w sekretariacie lub na stronie 

internetowej szkoły, 

5) Podania należy składać do kierownika Internatu lub do sekretariatu szkoły, 

6) Złożenie podania nie jest równoznaczne z przyjęciem do Internatu, 

7) Podania złożone bez oświadczenia o dochodach lub po wyznaczonym terminie będą 

rozpatrywane w przypadku posiadania wolnych miejsc, pierwszeństwo w przyjęciu do 

internatu mają uczniowie przyjęci do klas pierwszych, 

8) W przypadku większej liczby kandydatów niż ilość miejsc, przyjęcia dokonuje się 

biorąc pod uwagę: 

a) odległość od miejsca zamieszkania, 

b) sytuację życiową i materialną kandydata (dochód na członka rodziny), 

c) średnią ocen i zachowanie, 

d) inne szczególne przesłanki, w tym zdarzenia losowe.  

9) Wychowanek może zostać nieprzyjęty do internatu w przypadku, gdy: 

a) podczas zamieszkania w internacie sprawiał problemy wychowawcze, 

b) nie regulował terminowo opłat za internat, 

c) na świadectwie posiada średnią ocen poniżej 3,00, 

d) zdaje egzamin poprawkowy lub nie otrzymał promocji do następnej klasy, 

e) posiada ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania, 

f) dobrowolnie zrezygnował z zamieszkania w internacie w poprzednich latach. 

10) O decyzji komisji rekrutacyjnej uczeń dowiaduje się samodzielnie dzwoniąc pod 

numer telefonu Zespołu Szkół 833413056 lub 833413057, 

11) Lista przyjętych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół.   
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ROZDZIAŁ VII 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 26 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych  

i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 

określają odrębne przepisy. 

§ 27 

1. W szkole liczącej, co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko Wicedyrektora 

Szkoły. 

2. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Przydział czynności i zakres obowiązków osobom na stanowiskach kierowniczych 

określa Dyrektor Szkoły. 

4. Zakres czynności Wicedyrektora Szkoły obejmuje w szczególności: 

1) podejmowanie decyzji w sprawach pilnych, 

2) podpisywanie dokumentów w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora Szkoły, 

używając własnej pieczęci, 

3) współdziałanie na bieżąco z organem prowadzącym szkołę oraz innymi instytucjami, 

4) nadzorowanie pracy sekretariatu i personelu obsługowego.  

5. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z uprawnieniami, obowiązkami i zakresem 

odpowiedzialności określonymi przez Dyrektora Szkoły, a w szczególności: 

1) czuwa nad właściwym przebiegiem procesu nauczania i wychowania, 

2) nadzoruje układanie tygodniowego rozkładu zajęć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

3) dba o dyscyplinę pracy nauczycieli, 

4) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli zgodnie z nauczanymi 

przedmiotami (w wyjątkowych sytuacjach możliwe odstępstwo od tej zasady), 

terminowo powiadamia o nich uczniów i nauczycieli oraz rozlicza nauczycieli 

realizujących zastępstwa z ich prawidłowego odbycia i zapisów w dziennikach zajęć, 

5) sporządza miesięczny wykaz przepracowanych przez nauczycieli godzin 

ponadwymiarowych, 

6) opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych  

i przed lekcjami oraz czuwa nad jego realizacją, 

7) kontroluje prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli (dzienniki pracy lekcyjnej  

i zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen, plany pracy nauczycieli, protokoły egzaminów), 

8) sporządza sprawozdania ze sprawowanego nadzoru, 

9) wnioskuje do Dyrektora Szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom 

za osiągnięcia w pracy zawodowej, 



41 

 

10) przygotowuje i przekazuje informacje o stanie pracy szkoły w  zakresie mu 

przydzielonym, 

11) planuje i nadzoruje uroczystości i imprezy szkolne i pozaszkolne, 

12) kieruje pracami związanymi z przygotowaniem dekoracji na imprezy i uroczystości 

szkolne, dokonuje oceny zaangażowania nauczycieli i uczniów w ich realizację, 

13) współpracuje z Dyrektorem w zakresie hospitacji, kontroli, obserwacji procesu 

nauczania, zajęć pozalekcyjnych, konkursów, zawodów sportowych i olimpiad oraz 

pracy pracowników administracyjno-obsługowych, 

14) terminowo informuje nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych, prowadzi ich dokumentację, 

15) sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów, przydziela opiekunów 

praktyk i rozlicza ich ze sprawowanej opieki, 

16) przygotowuje pod względem organizacyjnym egzaminy maturalne i postępowanie 

rekrutacyjno-kwalifikacyjne, 

17) kontroluje frekwencję uczniów, 

18) koordynuje pracę zespołów przedmiotowych, 

19) współpracuje z organizacjami szkolnymi, 

20) nadzoruje pracę pedagoga szkolnego i jego współpracę z wychowawcami klas, 

21) czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki szkolnej, 

22) zbiera informacje i analizuje poziom doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

23) wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły.  

§ 28 

W szkole utworzono stanowisko kierownika internatu.  

1. Zakres czynności kierownika internatu obejmuje: 

1) w zakresie działalności organizacyjnej internatu:  

a) uzgadnianie z Dyrekcją Szkoły organizacji pracy internatu zgodnie z potrzebami 

wychowanków i środowiska, a także z zasadami higieny pracy umysłowej, 

b) ustalenie rocznego planu pracy internatu, 

c) ustalanie harmonogramu pracy wychowawców, organizowanie zastępstw za 

nieobecnych w pracy nauczycieli, 

d) zapewnienie warunków stałego kontaktowania się rodziców z wychowankami  

i wychowawcami, 

e) zapewnienie warunków współpracy internatu i wychowawców z organizacjami 

młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły, 

f) zapewnienie należytego stanu technicznego i higieniczno-sanitarnego internatu, 

warunków bezpieczeństwa wychowanków, nauczycieli i pracowników nie 

będących nauczycielami na terenie internatu oraz w czasie zajęć organizowanych 

poza terenem internatu, 

g) kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy w internacie. 

2) w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:  

a) podejmowanie działań zmierzających do poznania właściwości fizycznych, 

psychicznych wychowanków, ich warunków życiowych i materialnych, potrzeb 

zdrowotnych i opiekuńczo-wychowawczych, 

b) sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego poprzez obserwację 

wychowawców, udzielanie im niezbędnego instruktażu i pomocy,  
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3) w zakresie działalności administracyjno-gospodarczej:  

a) stała troska o stan techniczny obiektu, 

b) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków, 

c) rozliczanie i sporządzanie zestawienia przepracowanych godzin w internacie, 

d) współtworzenie jadłospisów, 

e) przekazywanie wszystkim pracownikom internatu informacji dotyczących pracy 

szkoły, ustalonych na Radzie Pedagogicznej i odnotowywanych w książce 

zarządzeń   

 

§ 29 

W szkole utworzono stanowisko pedagoga szkolnego. 

1. Zakres czynności pedagoga szkolnego obejmuje: 

1) w zakresie zadań ogólnowychowawczych:  

a) dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej 

przeprowadzonymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, 

b) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 

wychowawczych, 

c) udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu 

informacji o uczniu, 

d) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, prowadzenie 

edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2) w zakresie profilaktyki wychowawczej: 

a) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności  

w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

b) opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki  

i pomocy wychowawczej, 

c) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających 

szczególnej opieki i pomocy wychowawczej, 

d) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze, 

e) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów  

w zakresie wyboru przez nich dalszego kierunku kształcenia. 

3) w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej: 

a) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych 

nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, 

b) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach  

z rówieśnikami w danym środowisku, 

c) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów, 

d) udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

4) w zakresie pomocy materialnej:  

a) organizowanie pomocy materialnej uczniom osieroconym, z rodzin patologicznych, 

wielodzietnych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji  materialnej, 

b) organizowanie dożywiania młodzieży potrzebującej tej pomocy, 

c) organizowanie pomocy stypendialnej. 
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2. Organizacja pracy pedagoga szkolnego: 

1) pedagog szkolny na bieżąco współpracuje z władzami szkoły, wychowawcami klas, 

nauczycielami, Radą Rodziców, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, 

Kuratorem Sądowym, 

2) współdziała z organizacjami i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi 

problemami opieki i wychowania, 

3) pedagog składa okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności 

wychowawczych występujących u uczniów, z uwzględnieniem podjętych działań  

i uzyskanych efektów końcowych, 

4) pedagog jest uprawniony do podpisywania dokumentów, informacji, sprawozdań 

dotyczących opieki wychowawczej, 

5) pedagog jest odpowiedzialny za terminowość i wnikliwość załatwiania spraw. 

3. Pedagog organizuje swoją pracę zgodnie z niniejszym zakresem czynności, ściśle 

przestrzega obowiązujących przepisów prawnych i sumiennie wykonuje zadania 

planowe oraz zlecone przez Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły. 

 

§ 30 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu 

nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod 

nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty 

realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, 

formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika  

i poinformowanie o nim uczniów, 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka, 

4) dbałość o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

5) odpowiedzialność materialna za powierzone pomoce oraz sprzęt szkolny  

w przydzielonej do opieki sali lekcyjnej, 

6) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 

poprzez indywidualizację procesu nauczania, prowadzenie kół zainteresowań, 

konsultacji i innych działań pozalekcyjnych, 

7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy  

i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny, 

8) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania,  

9) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica, 
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10) udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, dzienników zajęć 

pozalekcyjnych, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia, 

12) właściwa postawa i działania pedagogiczne kształtujące rozwój psychofizyczny 

uczniów, 

13) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i systematyczne podnoszenie poziomu 

wiedzy merytorycznej poprzez:  

a) aktywne uczestnictwo w konferencjach metodyczno-przedmiotowych, 

b) udział w kursach przedmiotowych, 

c) udział w studiach podyplomowych, 

d) uczestnictwo w pracach komisji i zespołów przedmiotowych, 

e) śledzenie prasy pedagogicznej oraz propagowanie własnych twórczych metod 

pracy.  

14) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 

przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej, 

15) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżurów w czasie przerw 

międzylekcyjnych, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć.  

 

§ 31 

1. Nauczyciel decyduje o wyborze podręczników i programu nauczania lub opracowuje 

własny program nauczania i zapoznaje z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną. 

2. Nauczyciel decyduje o bieżącej, semestralnej i rocznej ocenie swoich uczniów. 

3. Nauczyciel ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar 

regulaminowych dla swoich uczniów.  

4. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio 

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami 

dla danego stanowiska,  

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  

i doskonaleniem zawodowym. 

5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać swoją pracę odpowiednio  

w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w ust. 1 i 2. 
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§ 32 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności: 

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

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

4) analiza źródeł niepowodzeń i próby przeciwdziałania tym niepowodzeniom.  

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

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

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

a) różne formy życia zespołowego, integrujące zespół uczniowski, 

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

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym 

potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

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

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

d) informowania rodziców o wynikach w nauce ich dzieci na bieżąco w ciągu roku  

i podczas organizowanych wywiadówek, 

e) informowania rodziców na piśmie o przewidywanych ocenach i absencji w szkole 

najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem semestru (roku szkolnego), 

f) informowania uczniów w formie ustnej o ocenach semestralnych (rocznych) 

najpóźniej na tydzień przed zakończeniem semestru (roku szkolnego), 

5) włącza uczniów w organizację wycieczek i imprez klasowych,  

6) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów. 

3. Wychowawca ma obowiązek wykonania wszystkich czynności administracyjnych 

dotyczących klasy, a zwłaszcza: 

1) prowadzenia dziennika lekcyjnego, 

2) prowadzenie arkusza ocen, 

3) pisania świadectw i dyplomów szkolnych. 

4. Wychowawca ma obowiązek zgłaszania Dyrekcji Szkoły o zaistniałych rażących 

przejawach łamania dyscypliny szkolnej przez uczniów w szkole i poza szkołą.  

5. Wychowawca ma obowiązek organizowania zebrań z rodzicami w każdym przypadku, 

gdy ma trudności w zakresie zachowań uczniów i utrzymania należytego poziomu 

frekwencji na zajęciach lekcyjnych.  
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§ 33 

Zakres obowiązków wychowawcy internatu: 

1. Wychowawca wykonuje zadania i obowiązki określone w Karcie Nauczyciela  

i Kodeksie Pracy, zgodnie z założeniami i celami szkoły a w szczególności: 

1) realizuje plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu opracowany na dany rok 

szkolny, 

2) realizuje czynności wynikające z rozkładu dnia w internacie, 

3) na bieżąco prowadzi wymaganą dokumentację pracy wychowawczej,  

4) terminowo opracowuje i realizuje plany pracy w prowadzonej grupie,  

5) przestrzega dyscypliny pracy, zwłaszcza czasu pracy określonego harmonogramem,  

6) przestrzega przepisów bhp, ppoż., 

7) uczestniczy we wszystkich zebraniach wychowawców internatu,  

8) rzetelnie realizuje uroczystości wynikające z kalendarza internatu,  

9) systematycznie poznaje grupę wychowawczą, prowadzi karty pracy indywidualnej  

z wychowankiem,  

10) dba o właściwą atmosferę wychowawczą w internacie i prawidłową organizację życia 

wychowanków,  

11) udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowanków,   

12) organizuje naukę własną wychowanków, w razie potrzeby udziela odpowiedniej 

pomocy, 

13) nawiązuje współpracę ze szkołą i domem rodzinnym, utrzymuje kontakty  

z rodzicami i wychowawcami klasy; sporządza semestralne zestawienia ocen,  

14) chroni wychowanków przed skutkami demoralizacji – organizuje niezbędną opiekę 

profilaktyczną,  

15) jest odpowiedzialny za mienie powierzone jego grupie, dba o estetykę pokoi. 

16) wymaga poszanowania sprzętu, egzekwuje naprawianie szkód, informuje kierownika 

internatu o zaobserwowanych awariach i usterkach technicznych,  

17) kontroluje realizację dyżurów w stołówce, łazienkach, świetlicy; 

18) przeprowadza kontrolę czystości pokoi po zakończeniu dyżuru nocnego oraz  

po porządkach generalnych w pokojach. 

    Ponadto wychowawca: 

1) podejmuje prace wynikające z organizacji całokształtu działalności internatu oraz 

przestrzega wszystkich bieżących zarządzeń i poleceń wydanych przez Dyrektora 

Szkoły i kierownika internatu a nieujętych w niniejszym regulaminie, 

2) podnosi poziom swoich kwalifikacji i umiejętności. 

 

§ 34 

1. W szkole funkcjonują zespoły wychowawcze, zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej, 

zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zespół do badania losów 

absolwentów, zespoły przedmiotowe (odpowiedzialne również za analizę egzaminów 

zewnętrznych takie jak: 

1) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych (nauczyciele języka polskiego, 

historii, WOS, WOK), 

2) zespół nauczycieli języków obcych, 
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3) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (nauczyciele 

matematyki, fizyki, geografii, chemii, biologii, informatyki i edukacji dla 

bezpieczeństwa), 

4) zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

5) zespół nauczycieli wychowania fizycznego. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły 

przewodniczący zespołu. 

3. Utworzone zespoły opracowują roczne plany pracy, które stanowią podstawę ich 

funkcjonowania oraz semestralne sprawozdania z realizacji zaplanowanych działań 

wraz z wnioskami do dalszej pracy. 

4. Zespoły przedmiotowe prowadzą książkę protokołów ze swoich posiedzeń.  

5. Zadania zespołów przedmiotowych obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, szczególnie podstawy programowej,  

2) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji 

w sprawie wyboru treści programów nauczania, 

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów, form i częstotliwości oceniania 

uczniów oraz sposobów i metod badania wyników nauczania, 

4) analizowanie wyników nauczania danego przedmiotu w szkole (na podstawie danych 

statystycznych przygotowanych do klasyfikacji), 

5) monitorowanie podstawy programowej, 

6) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania, 

7) uczestnictwo w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego (rady 

pedagogiczne, kursy, studia podyplomowe), 

8) przygotowanie i organizowanie konkursów ogólnoszkolnych oraz szkolnego etapu 

konkursów i olimpiad przedmiotowych, 

9) organizowanie próbnych egzaminów maturalnych i zawodowych, analiza wyników 

tych egzaminów, 

10) analizowanie wyników testów diagnozujących uczniów klas pierwszych, egzaminu 

maturalnego oraz zawodowego, przekazywanie wyników uczniom i rodzicom, 

monitorowanie wniosków, 

11) modyfikowanie programów zgodnie z wynikami diagnozy dydaktycznej, 

12) wsparcie ucznia z problemami dydaktycznymi, 

13) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. 

6. Zadania zespołów przedmiotowych w ramach  analizy egzaminów zewnętrznych: 

1) przygotowanie analizy wskaźników ilościowych (średnie w porównaniu do powiatu, 

województwa, kraju, skale staninowe, EWD), 

2) przygotowanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych z poszczególnych 

przedmiotów maturalnych, 

3) przygotowanie prezentacji dla Rady Pedagogicznej dotyczącej analizy jakościowej 

egzaminów, 

4) monitorowanie realizacji wniosków.  
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7. Zadania zespołów wychowawczych (pedagog szkolny, wychowawcy klas i nauczyciele 

uczący) oraz zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

4) działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych dla ucznia. 

8. Zadania zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej: 

1) opracowanie przy współpracy Rady Pedagogicznej planu wewnątrzszkolnej ewaluacji 

na dany rok szkolny, 

2) monitorowanie wdrażanych działań naprawczych szkoły, 

3) sporządzanie semestralnych sprawozdań z przebiegu ewaluacji z uwzględnieniem 

mocnych i słabych stron pracy szkoły.  

9. Zadania zespołu do badania losów absolwentów: 

1) pozyskiwanie od wychowawców klas kończących szkołę informacji o losach 

absolwentów, 

2) opracowanie sprawozdania i przedstawienie Radzie Pedagogicznej.  
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ROZDZIAŁ VIII 

UCZNIOWIE 

§ 35 

1. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest zgodnie z przepisami w sprawie warunków  

i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz Regulaminu rekrutacji do klas 

pierwszych Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. 

2. Warunkiem przyjęcia uczniów do klasy pierwszej jest złożenie wymaganych 

dokumentów i spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie naboru do klas 

pierwszych ZS w Janowie Podlaskim.  

3. Zasady przyjmowania zgodne są z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia  

z jednych typów szkół do innych.  

 

§ 36 

1. Decyzję o przyjmowaniu do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor Szkoły na 

podstawie:  

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej 

o uprawnieniach szkół publicznych, 

2) dokumentów wymaganych przy przyjęciu do szkoły. 

 

§ 37 

PRAWA UCZNIA 

Uczeń ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę  

i poszanowanie jego godności. 

3. Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych. 
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6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

7. Poznania zasad oceniania i sprawdzania wiedzy i umiejętności zawartych 

w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

8. Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

9. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. 

10. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych. 

11. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w formalnych organizacjach działających w szkole. 

12. 12. Przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom 

swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień i odpowiedzi. 

13. Poszanowania godności własnej i zrozumienia, zwłaszcza w sprawach osobistych, 

rodzinnych i koleżeńskich. 

14. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. 

15. Organizowania imprez ogólnoszkolnych ujętych w rocznym planie pracy samorządu 

szkolnego. Zespół organizatorów jest zobowiązany do zapewnienia ładu i porządku 

podczas imprezy. Zakres odpowiedzialności, termin, czas trwania i program zatwierdza 

Dyrektor Szkoły. 

16. Do odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych.  

17. Do opieki socjalnej na zasadach określonych według odrębnych przepisów. 

18. Do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności. 

 

§ 38 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną 

naukę, w szczególności każdy uczeń ma obowiązek: 

1. Godnego, kulturalnego zachowania się na terenie szkoły, jak i w miejscach 

publicznych. 

2. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia 

w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach. 
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3. Podporządkowania się zaleceniom Dyrekcji, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu 

szkoły lub klasy w sprawach przestrzegania dyscypliny. 

4. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły. 

5. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie: 

1) okazywanie szacunku koleżankom i kolegom, 

2) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, 

3) szanowanie godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi. 

6. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły. 

7. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę. 

8. Dbałości o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny oraz o ład i porządek w szkole. 

9. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka. 

10. Kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej. 

11. Naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody. 

12. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie 

czystości w szkole i wokół szkoły. 

13. Uczniów Zespołu Szkół obowiązuje zakaz: 

1) palenia tytoniu, 

2) spożywania napojów alkoholowych, 

3) rozprowadzania i używania narkotyków i innych środków odurzających oraz 

zażywania leków do celów innych niż medyczne. 

14. W doborze ubioru, fryzury, makijażu i biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że 

szkoła jest miejscem nauki i pracy. Należy przez to rozumieć, że: 

1) ubiór powinien mieć charakter oficjalny, klasyczny lub sportowy, 

2) noszony ubiór nie może obrażać nikogo i w żadnej formie, zwłaszcza uczuć 

religijnych, patriotycznych, narodowych, nie może zawierać nadruków związanych  

z subkulturami, prowokacyjnych, wulgarnych i obraźliwych oraz przedstawiających 

treści o charakterze agresywnym,  

3) okrycia zakładane na ciało nie mogą być przeźroczyste, ramiona, dekolt (dotyczy 

zwłaszcza dziewcząt), biodra, brzuch i plecy muszą być zakryte jednolitym strojem, 

4) nie wolno podczas zajęć edukacyjnych (poza zajęciami wychowania fizycznego  

lub zawodami sportowymi) nosić krótkich spodni,  

5) fryzura ucznia musi mieć charakter naturalny, bez jaskrawej koloryzacji, a długie 

włosy powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji, 

6) paznokcie nie mogą być nienaturalnie zdobione i malowane na jaskrawe i ciemne 

kolory, 

7) obowiązuje zakaz noszenia tipsów przez uczennice, 

8) nie dopuszcza się wyzywającego makijażu u uczennic, 

9) biżuteria oraz wszelkie elementy upiększające powinny mieć dyskretny delikatny 

charakter, 
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10) niedopuszczalny jest piercing (ozdabianie ciała poprzez przekłuwanie, 

kolczykowanie), 

11) obowiązuje zakaz noszenia nakrycia głowy w budynku szkolnym. 

15. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają norm dotyczących stroju i wyglądu stosuje się 

kary, o których mowa w § 40 niniejszego statutu. Celowe ignorowanie zasad szkolnych 

dotyczących stroju i wyglądu, związane jest jednocześnie z ustaleniem takiemu 

uczniowi obniżonej śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

16. Na terenie szkoły uczniów klas straży granicznej i policji obowiązuje noszenie 

mundurów w dni, w których odbywają się zajęcia z tych przedmiotów i edukacji dla 

bezpieczeństwa. 

17. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych. 

18. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skradzione cenne osobiste przedmioty 

przynoszone przez ucznia do szkoły. 

19. Uczniów obowiązuje punktualne przybywanie na lekcje i inne zajęcia. Spóźnienie 

powyżej 10 minut traktowane jest jak nieobecność nieusprawiedliwiona. Piąte 

spóźnienie w każdym miesiącu traktowane jest jak nieobecność nieusprawiedliwiona.  

 

§ 39 

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI 

1. Nieobecności usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego lub oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego  

o przyczynie nieobecności. 

2. O przyczynie nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych powyżej tygodnia rodzice 

(prawni opiekunowie) zobowiązani są powiadomić wychowawcę klasy. 

3. Uczeń w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły jest zobowiązany do usprawiedliwienia 

swojej nieobecności. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą 

honorowane. 

4. Wychowawca przechowuje usprawiedliwienia do końca roku szkolnego. 

5. Do zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych upoważniony jest wychowawca klasy,  

a w przypadku jego nieobecności – dyrektor lub wicedyrektor szkoły.  

6. Jako zwolnienie odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym uczestnictwo ucznia  

w wycieczkach szkolnych, zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych, w których uczeń reprezentuje szkołę oraz obowiązkowe 

stawiennictwo na wezwanie sądu i do WKU. 
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7. Młodzież wyjeżdżająca na wycieczki szkolne, olimpiady, konkursy, zawody sportowe, 

promocję szkoły itp. nie ma wpisywanej nieobecności w dzienniku lekcyjnym.  

W rubryce „nieobecności” wpisujemy powód, np. zawody”. 

8. Uczniów pełniących dyżur na terenie szkoły traktuje się jako obecnych. 

9. Wychowawca klasy ma obowiązek na zakończenie każdego miesiąca policzyć godziny 

nieobecności i procent frekwencji oraz odnotować to w dzienniku lekcyjnym. 

10. Przy 15 godzinach nieusprawiedliwionych wychowawca klasy jest zobowiązany 

poinformować o tym fakcie dyrekcję. Dyrektor po przeprowadzonej rozmowie  

z uczniem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami) decyduje o wymierzeniu kary 

przewidzianej regulaminem (do skreślenia z listy uczniów włącznie). Każdy przypadek 

należy rozpatrzyć indywidualnie. 

 

§ 40 

NAGRODY I KARY 

1. Ucznia nagradza się za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły (np. wzorowe wykonanie obowiązków 

szkolnych, udział w uroczystościach szkolnych i w pracach na rzecz szkoły), 

2) wzorową postawę i 100% frekwencję,  

3) wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu. 

2. Rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy na forum klasy, 

2) pochwała dyrektora na forum szkoły, 

3) nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa, dyplom, 

4) list pochwalny, 

5) stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Starosty.  

3. Uzyskane wyróżnienia w konkursach, zawodach i olimpiadach, co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia i jego świadectwie. 

4. Ustala się honorową nagrodę w postaci statuetki Patrona Szkoły Biskupa Adama 

Naruszewicza. Jest ona przyznawana przez Dyrektora Szkoły na zakończenie roku 

szkolnego uczniowi z najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem. 

5. Klasa szczególnie wyróżniająca się w danym semestrze (najwyższa średnia ocen, 

jednak nie niższa niż 3,75 lub najwyższa frekwencja, nie niższa niż 96%, ma prawo do 

wyboru jednego dnia na „luzie” (bez pytania i klasówek) w miesiącu. 

6. Uczniowie klas pierwszych przez pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego objęci są 

„okresem ochronnym” (nie dotyczy tzw. „sprawdzianów na wejściu”). Celem „okresu 

ochronnego” jest zapewnienie uczniom możliwości prawidłowej adaptacji w nowych 

warunkach szkolnych. W „okresie ochronnym” uczniowie nie otrzymują ocen 

niedostatecznych. 
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7. Ucznia karze się za nieprzestrzeganie statutu, lekceważenie obowiązków szkolnych oraz 

niewłaściwe zachowanie. 

8. Rodzaje kar: 

1) nagana wychowawcy poprzedzona upomnieniem, 

2) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły poprzedzona upomnieniem, 

3) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły, co najmniej na 1 miesiąc, 

4) wykonywanie prac porządkowych na terenie szkoły i w jej otoczeniu, 

5) przeniesienie do innej klasy, 

6) przeniesienie do innej szkoły w przypadku ucznia niepełnoletniego, 

7) skreślenie z listy uczniów w przypadku ucznia pełnoletniego.  

9. Uczeń otrzymuje karę: 

1) naganę wychowawcy klasy za opuszczenie bez usprawiedliwienia 10 godzin  

w semestrze, niekulturalne zachowanie, niewykonywanie poleceń nauczycieli, 

samorządu klasowego i wychowawcy klasy,  

2) upomnienie Dyrektora Szkoły za opuszczenie bez usprawiedliwienia 15 godzin 

w semestrze, zbiorowe organizowanie ucieczek z lekcji, lekceważące podejście do 

obowiązków szkolnych, 

3) naganę Dyrektora Szkoły za opuszczenie bez usprawiedliwienia 20 godzin 

w semestrze, niszczenie mienia, naganne zachowanie się wobec kolegów 

i pracowników szkoły, sfałszowanie zwolnienia lekarskiego lub usprawiedliwienia, 

4) naganę Dyrektora Szkoły za rażące zachowanie wobec kolegów i nauczycieli, 

5) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz otrzymuje uczeń, który otrzymał karę 

nagany dyrektora; okres zakazu ustala dyrektor szkoły co najmniej na jeden miesiąc, 

6) przeniesienie do równoległej klasy otrzymuje uczeń za wywieranie destrukcyjnego 

wpływu na sytuację wychowawczą klasy. 

10. Uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia ponad 20 godzin lekcyjnych (w semestrze) 

może zostać skreślony z listy uczniów. 

11. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeśli otrzymał wcześniej naganę dyrektora 

szkoły i jego następne wykroczenie kwalifikuje się ponownie do nagany. 

12. W przypadku rażącego naruszenia statutu (kradzież, przemoc, udowodnione 

spożywanie alkoholu, narkotyki – rozprowadzanie i zażywanie – udowodnione, 

chuligańskie wybryki i wulgarne zachowanie się wobec społeczności szkolnej) uczeń 

zostaje skreślony z listy uczniów z pominięciem gradacji kar z możliwością 

kontynuowania nauki w szkole po uzyskaniu zgody Rady Pedagogicznej. 

13. Skreślony z listy uczniów z pominięciem gradacji kar, może być również uczeń, który:  

1) wszedł w konflikt z prawem (został ukarany prawomocnym wyrokiem sądu),  

2) popełnił czyn szczególnie godzący w zasady współżycia społecznego, m.in. pobicie, 

rozbój, poniżanie, wymuszanie pieniędzy i innych świadczeń na kolegach, kradzież, 

3) świadomie wyrządził znaczne szkody w mieniu szkoły, 

4) ubliżył godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

14. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej po uprzednim wyczerpaniu przez wychowawcę, pedagoga szkolnego  
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i dyrekcję szkoły wszystkich środków zaradczych i przeciwdziałających 

nieobecnościom nieusprawiedliwionym ucznia. 

15. O fakcie wymierzenia uczniowi kar wymienionych w ust. 9, pkt. 1) – 6), wychowawca 

klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na najbliższym zebraniu 

wychowawców klas z rodzicami lub w inny przyjęty sposób (telefonicznie lub 

listownie). W przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły do rodziców 

(prawnych opiekunów) wysyłane jest pismo ze szkoły informujące o zastosowaniu 

powyższej kary. 

16. Uczniowi skreślonemu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania się do Kuratorium 

Oświaty w Lublinie w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. 

17. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły może przenieść ucznia  

do innej szkoły, po uzyskaniu zgody dyrektora danej placówki na przyjęcie i uzyskaniu 

zgody Lubelskiego Kuratora Oświaty, gdy ten:  

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,  

2) dopuszczał się kradzieży, 

3) wchodził w kolizję z prawem, 

4) spożywał alkohol,  

5) rozprowadzał i zażywał narkotyki, 

6) nagminnie naruszał postanowienia Statutu Szkoły. 

 

§ 41 

1. Uczeń ma prawo odwołania się od kary wyjaśniając swoje zachowanie i prosząc  

o poręczenie. 

2. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej w ciągu 3 dni od nałożenia kary. 

3. Odpowiedź na odwołanie od kary powinna być udzielona w formie pisemnej w ciągu  

7 dni od złożenia odwołania. 

4. Rada Pedagogiczna może złagodzić lub zaostrzyć karę w zależności od okoliczności 

popełnienia wykroczenia.  

5. Dyrektor Szkoły może wstrzymać wykonanie kary, jeśli uczeń uzyska poręczenie 

wychowawcy klasy lub nauczyciela uczącego danego ucznia. 

6. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę przyjmując lub odrzucając poręczenie.  

W przypadku przyjęcia poręczenia mogą być sformułowane przez Radę Pedagogiczną 

warunki, które musi spełnić uczeń, wobec którego zastosowano poręczenie.  
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ROZDZIAŁ IX 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 42 

Podstawa prawna 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano na podstawie rozporządzeń MEN  

z dnia 20 lutego 2015 r. i 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych 

2. Zapisy zawarte w WZO służyć będą uczniom, nauczycielom i rodzicom, określając 

wszelkie zasady związane z klasyfikowaniem i promowaniem z poszczególnych 

przedmiotów. 

§ 43 

Cele Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania 

1. Szkolne zasady oceniania mają na celu: 

1) motywowanie ucznia do zdobywania wiedzy i umiejętności, 

2) ukierunkowanie dalszego rozwoju intelektualnego, 

3) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, 

4) określenie stopnia opanowania standardów, porównywanie osiągnięć uczniów, 

5) przekazywanie uczniom informacji zwrotnej o tym, co uczeń zrobił dobrze,  

a co musi jeszcze poprawić oraz pomocy w samodzielnym planowaniu rozwoju, 

6) wspieranie szkolnej kariery ucznia, monitorowanie jego postępów i określanie 

indywidualnych potrzeb, 

7) określenie efektywności stosowanych metod pracy, 

8) odpowiadanie na ile uczeń opanował treści nauczania, 

9) ma informować o osiągnięciach, brakach i trudnościach w procesie uczenia się, 

10) mobilizować do dalszych wysiłków i ukierunkować je, 

11) dostarczać rodzicom informacji o postępach ich dzieci. 

 

§ 44 

Skala ocen i ocenianie 

1. Ustala się następującą skalę ocen: 

1) stopień celujący   6 - cel 

2) stopień bardzo dobry  5 - bdb 

3) stopień dobry   4 - db 

4) stopień dostateczny  3 - dst 

5) stopień dopuszczający  2 - dop 

6) stopień niedostateczny  1 - ndst 
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2. Oceny semestralne z zajęć edukacyjnych i zachowania w dzienniku lekcyjnym oraz 

arkuszach ocen wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu. W przypadku zwolnienia 

ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się „zwolniony/a”. 

3. Wysokość oceny cząstkowej, semestralnej i rocznej ustala nauczyciel przedmiotu  

w oparciu o opracowany przedmiotowy system oceniania zawierający szczegółowe 

kryteria osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć określonych  

w szkolnym planie nauczania. Przedmiotowe zasady oceniania stanowią integralną 

część niniejszego regulaminu. 

4. 4. Nauczyciel na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) 

złożony do Dyrektora Szkoły pisemnie uzasadnia ocenę semestralną lub 

końcoworoczną ucznia. 

5. Średnia ocen ucznia liczona jest z ocen uzyskanych na semestr/koniec roku szkolnego   

z obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, na które 

uczeń uczęszczał 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów. 

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

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

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny z zachowania oraz o skutkach ustalenia 

uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

8. W przypadku zadań pisemnych (prace klasowe, kartkówki) przyjmuje się skalę 

punktową przeliczaną na oceny cyfrowe według kryteriów: 

 100 - 91% - 5 

   90 - 75% - 4 

   74 - 51% - 3 

   50 - 35% - 2 

     0 - 34% - 1 

Z tym, że z ustnych i pisemnych próbnych egzaminów maturalnych na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym ocenę dopuszczającą uzyskać można od 30%.  

9. W klasach pierwszych we wrześniu przeprowadzane są testy diagnostyczne, za które 

uczeń nie otrzymuje oceny.  

10. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał 100% punktów oraz rozwiązał 

dodatkowe zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności wykraczające poza program 

nauczania. 

11. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 

Stosuje się również znaki „nb” oznaczający nieobecność, „np” – nieprzygotowanie  

i „+” – aktywność. 
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12. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać, co najmniej tyle ocen cząstkowych,  

ile wynosi tygodniowa liczba godzin przedmiotu pomnożona przez 2. 

 

§ 45 

1. W ciągu jednego tygodnia uczeń może mieć trzy sprawdziany, a w ciągu dnia  

jeden sprawdzian. 

1) Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału powinien być zapowiedziany tydzień 

przed terminem. Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu odnotowuje ten 

fakt w dzienniku, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów. 

2) W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu termin należy ponownie 

uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie. 

3) W przypadku unikania przez młodzież udziału w sprawdzianach (ucieczki) nauczyciel 

ma prawo nie podawania terminu, ale musi o tym poinformować Dyrektora Szkoły. 

4) Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację za poszczególne 

zadania i kryteria wymagane do otrzymania określonej oceny. 

5) Sprawdzone i poprawione prace pisemne uczeń powinien otrzymać do wglądu  

w terminie do dwóch tygodni od daty sprawdzianu. 

a) W przypadku, gdy nauczyciel nie sprawdza prac w terminie i wyznacza inny 

sprawdzian, uczniowie mogą odmówić pisania i poinformować o tym Dyrektora 

Szkoły. 

b) W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, na której pisane były prace kontrolne, 

uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał w terminie i formie uzgodnionej  

z nauczycielem. 

c) Uczeń ma prawo 1 raz poprawić każdą ocenę niedostateczną z pracy pisemnej  

w ciągu 2 tygodni w formie ustalonej przez nauczyciela. Ocena uzyskana podczas 

poprawy jest odnotowywana w dzienniku obok poprawianej, przy czym obydwie 

brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej. Jeżeli uczeń korzysta 

z niedozwolonych pomocy lub takiej pomocy udziela (ściąganie, podpowiadanie), 

odebrana zostaje praca pisemna, otrzymuje ocenę niedostateczną i wówczas nie ma 

możliwości poprawy pracy. 

d) Prace pisemne uczniów po zapoznaniu z oceną i podpisaniu przez ucznia powinny 

być przechowywane do końca roku szkolnego i udostępniane do wglądu na prośbę 

rodzica ucznia. 

2. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć raz w semestrze. Zapis ten nie dotyczy 

uczniów klas maturalnych w drugim semestrze. 

3. W następnym dniu po powrocie ucznia z wyjazdu na konkurs, olimpiadę, zawody 

sportowe, promocję szkoły, a także po wycieczkach szkolnych (nie dotyczy wycieczek 

przedmiotowych trwających do 8 godzin), uczeń jest zwolniony z odpytywania,  

prac domowych, z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów, prac klasowych, lekcji 

powtórzeniowych i zaplanowanego omówienia lektury. 

4. Na 2 tygodnie przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej nie organizuje się 

pisemnych sprawdzianów powtórzeniowych całym klasom. Oceny uzyskane przez 

ucznia ze sprawdzianu po tym terminie wystawiane będą na 2 semestr. 
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5. Na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nie wolno 

zmieniać wystawionych wcześniej ocen. 

6. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3,  który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole -  na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych  ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na 

podstawie tej opinii. 

7. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:  

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica 

ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach 

wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany 

uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia  

z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  

Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie  § 45 wewnątrzszkolne zasady 

oceniania. 

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania 

ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać 

na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie  

o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego 

(zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).   

W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się     

„zwolniony” albo „ zwolniona”. 

Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia   

z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 

nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania 

objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości 

psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia 

indywidualnego nauczania. 
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§ 46 

Zasady oceniania 

1. Ogólne zasady uzyskiwania ocen:  

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramy obowiązującego programu 

nauczania w danej klasie, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań 

teoretycznych lub praktycznych, 

c) proponuje rozwiązanie nietypowe lub rozwiązuje problemy (zadania) wykraczające 

poza program, 

d) twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

e) wykazuje szczególne zainteresowanie określoną dziedziną wiedzy i osiąga sukcesy  

w olimpiadach przedmiotowych, konkursach zawodowych i innych formach 

rywalizacji międzyszkolnej, kwalifikując się do finałów na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim, 

f) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu 

celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną (semestralną). 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął poziom wymagań dopełniających, 

b) opanował pełny zakres umiejętności określonych w podstawach programowych, 

c) sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami  

w rozwiązywaniu złożonych problemów teoretycznych i praktycznych, 

d) precyzyjnie i sprawnie posługuje się terminologią naukową, 

e) potrafi efektywnie współdziałać w zespole, 

f) prezentuje własny punkt widzenia i bierze pod uwagę poglądy innych ludzi, 

g) rozwija osobiste zainteresowania, 

h) w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy potrafi wykorzystać media jako źródło 

informacji. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął poziom wymagań rozszerzających, 

b) właściwie wykorzystuje wiadomości rozwiązując typowe zadania, 

c) wypowiada się na tematy otaczającej rzeczywistości i własnych zainteresowań, 

d) nie popełnia błędów w podstawowej terminologii, 

e) poprzez logiczne myślenie wyciąga trafne wnioski, 

f) potrafi lokalizować wydarzenia czasowo-przestrzenne. 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął poziom wymagań podstawowych, 

b) rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, czasem z pomocą nauczyciela, 

c) opanował podstawowe treści umożliwiające postępy w dalszym uczeniu się  

i komunikowaniu, 

d) zdobytą wiedzę odnosi do praktyki. 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął poziom wymagań koniecznych, 

b) w opracowanym zakresie opanował podstawowe wiadomości, ale braki nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 
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c) rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe o niewielkim 

stopniu trudności. 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował określonych podstawą programową wiadomości umiejętności 

umożliwiających dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać zadań  

o elementarnym stopniu trudności, 

c) wykazuje bierną postawę na lekcjach. 

 

§ 47 

Sposoby zbierania i dokumentowania informacji o postępach ucznia 

1. Nauczyciele i wychowawcy zbierają informacje o postępach ucznia w formie zapisów 

stopni w dziennikach lekcyjnych. Ocenianie powinno być przeprowadzane 

systematycznie i równomiernie przez cały okres nauki w formie kontroli indywidualnej 

lub grupowej w postaci: 

1) kontroli bieżącej – służącej ustaleniu, czy nowy materiał został zrozumiany  

i przyswojony oraz sprawdzającej stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu 

nowego materiału w nawiązaniu do poprzednich lekcji, 

2) kontroli semestralnej – dającej pełny obraz stanu wiedzy i umiejętności oraz stopnia 

opanowania większych partii materiału, 

3) kontroli rocznej – dającej pełny obraz stanu wiedzy i umiejętności oraz stopnia 

opanowania całego materiału programowego danej klasy. 

2. Ocenianiu podlegają:  

1) wypowiedzi ustne, 

2) prace pisemne klasowe i domowe, 

3) testy, 

4) projekty, 

5) sprawności i umiejętności na przedmiotach: wychowanie fizyczne, informatyka, 

praktyczna nauka zawodu, 

6) aktywność na lekcji, 

7) udział w konkursach i zawodach. 

§ 48 

1. Dokumentowanie pracy ucznia odbywa się poprzez: 

 1) prowadzenie zeszytów przedmiotowych, 

 2) szkolne wypracowania klasowe gromadzone w teczkach, 

 3) testy, sprawdziany, 

 4) pisemne opracowanie wybranych zagadnień (referaty), 

 5) ustne wypowiedzi oceniane w dzienniku szkolnym. 

2. Niezależnie od przyjętych form sprawdzania wiadomości dopuszcza się w kontroli 

semestralnej i rocznej stosowanie testów dydaktycznych i innych nowoczesnych form 

pomiaru dydaktycznego. 
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3. Nauczyciel informuje ucznia o ocenach z własnego przedmiotu, a wychowawca  

o ocenach ze wszystkich przedmiotów oraz frekwencji w danej klasie. 

4. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia 

odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych  

oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu wojewódzkim. 

 

§ 49 

Zasady motywowania uczniów do nauki 

1. Uczniowie, którzy uzyskują najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego w danym 

typie szkoły, wzorową ocenę z zachowania oraz wyróżniają się w pracy na rzecz szkoły 

są typowani przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Pedagogiczną do Stypendium 

Prezesa Rady Ministrów.  

2. Uczniowie, którzy uzyskują średnią ocen na koniec roku szkolnego, co najmniej 4,75  

i ocenę z zachowania, co najmniej bardzo dobrą, otrzymują świadectwo promocyjne  

z wyróżnieniem. 

3. Uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego uzyskują średnią ocen, co najmniej 4,5,  

co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej 

bez usprawiedliwienia oraz wyróżniają się w działalności na rzecz szkoły i środowiska 

są typowani do stypendium Starosty. O takie stypendium mogą się też ubiegać 

uczniowie przyjęci do klas pierwszych, którzy uzyskali podczas rekrutacji minimum 

140 punktów oraz średnią ocen na świadectwie, co najmniej 4,5. 

4. Uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego uzyskują średnią ocen, co najmniej 4,0  

i ocenę z zachowania, co najmniej bardzo dobrą, otrzymują nagrody rzeczowe  

z funduszu Rady Rodziców lub dofinansowanie do organizowanych wycieczek. 

5. Rodzice uczniów, którzy uzyskali średnią ocen, co najmniej 4,75 i ocenę z zachowania, 

co najmniej bardzo dobrą, otrzymują listy gratulacyjne przyznane przez Radę 

Pedagogiczną i wręczane przez Dyrektora Szkoły na uroczystości zakończenia roku 

szkolnego. 

6. Uczniowie wyróżniający się 100% frekwencją w ciągu roku szkolnego otrzymują listy 

pochwalne przyznane przez Radę Pedagogiczną z rąk Dyrektora Szkoły oraz nagrody 

rzeczowe. 

7. Najlepszy uczeń szkoły otrzymuje wyróżnienie w formie statuetki biskupa Adama 

Naruszewicza oraz list gratulacyjny. 

8. Nazwiska uczniów, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium 

Starosty Bialskiego i promocję z wyróżnieniem, zostają wpisane do kroniki szkoły. 

9. Uczniowie otrzymują pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej szkoły  

za wzorową postawę uczniowską, pracę na rzecz środowiska. 
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§ 50 

Sposoby i zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów)  

o wynikach nauczania i zachowania 

1. Na pierwszym zebraniu z rodzicami, wychowawca klasy zapoznaje rodziców 

(prawnych opiekunów) ze Statutem Szkoły, z WZO. 

2. Podpisane poświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o zapoznaniu się  

z powyższymi dokumentami wychowawca przechowuje do końca roku szkolnego. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie), 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. Dokumentacja wymieniona  

w pkt. 1 jest udostępniona do zapoznania się w bibliotece szkolnej oraz na stronie 

internetowej szkoły www.zsjp.janowpodlaski.net. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o wynikach nauczania i zachowania  

w sposób: 

1) bezpośredni, podczas: 

a) zebrań ogólnoszkolnych, klasowych, 

b) indywidualnych rozmów, 

c) zapowiedzianych wizyt w domu ucznia, 

2) pośredni, poprzez: 

a) rozmowy telefoniczne, 

b) korespondencję listową, 

c) adnotacje w zeszytach przedmiotowych lub na specjalnym druku. 

5. Wychowawca lub nauczyciel może wymagać dostarczenia informacji zwrotnej lub 

osobistego kontaktu w wyznaczonym terminie. 

6. Indywidualne spotkania rodzica z nauczycielem nie mogą zakłócać lekcji, pełnionego 

przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami. 

 

§ 51 

Okresy klasyfikacyjne i cel klasyfikacji 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich 

określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego wydane przez Ministra 

Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty.  

2. Klasyfikacja polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w semestrze lub roku 

szkolnym z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych wg opracowanej skali. 
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3. Na 2 tygodnie przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 

obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  

o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania  

w formie pisemnej. 

4. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego lub 

informatyki. Decyzję o zwolnieniu zatwierdza Dyrektor Szkoły na podstawie opinii 

lekarza lub poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczeń zwolniony jest obecny na 

zajęciach. W przypadku zwolnienia obejmującego cały semestr lub rok w miejsce oceny 

wpisuje się „zwolniony”. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia z realizacji zajęć przewidujących naukę pojazdem silnikowym 

ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. W przypadku zwolnienia 

ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona",  

a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania 

uprawnienia.  

6. Uczeń może otrzymać indywidualny tok nauczania, jeżeli jego stan zdrowia nie 

pozwala na kontynuowanie nauki w systemie klasowym. 

7. Zasady indywidualnego toku nauczania określają przepisy Ministra Edukacji 

Narodowej. 

8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia 

z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka 

obcego nowożytnego. 

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

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”. 

10. Ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu wystawia nauczyciel na podstawie ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia. 

11. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

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

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia  
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w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na 

rzecz kultury fizycznej.  

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

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.  

§ 52 

Promowanie i niepromowanie 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.  

2. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę 

zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny 

niedostatecznej może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy 

wyższej lub ukończyć szkoły. Niepromowanie może mieć miejsce, gdy uczeń:  

1) nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu; 

3) stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów; 

4) stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi. 

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

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

4. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym 

planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.  

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim 

oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty 

uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena 

celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą. 

6. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 

oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

7. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania.  
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§ 53 

Egzaminy poprawkowe 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć. 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego, z zajęć praktycznej nauki zawodu,  

z którego egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Zestaw pytań egzaminacyjnych opracowuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza 

przewodniczący komisji. 

5. Pytania egzaminacyjne powinny dotyczyć treści nauczania zrealizowanych w danym 

semestrze lub roku szkolnym.  

6. Pisemny egzamin poprawkowy trwa 60 minut (języka polskiego może trwać 90 minut). 

W tym samym dniu uczeń zdaje egzamin ustny odpowiadając na pytania zawarte  

w wylosowanym zestawie. Na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej uczeń ma 20 

minut.  

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły  

w składzie: 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

8. Nauczyciele, o których mowa w ust. 7, pkt. 2) i 3), mogą być zwolnieni z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

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

ustaloną przez komisję, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia,  

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,  

że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego być promowany do klasy programowo wyższej,  

pod warunkiem, że dane zajęcia edukacyjne są realizowane w kolejnych latach nauki.  

14. Uczeń ma obowiązek opanować treści nauczania i zaliczyć je w formie sprawdzianu 

pisemnego, w terminie uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu. W przypadku 

uzyskania oceny niedostatecznej, uczeń nie może być promowany do klasy wyższej lub 

ukończyć szkoły. 

15. Warunkiem pozostania w klasie mundurowej ucznia promowanego warunkowo jest 

zaliczenie treści nauczania z danego przedmiotu do końca października, w przeciwnym 

razie zostanie on skreślony z lity uczniów klas mundurowych. 

 

§ 54 

Egzaminy klasyfikacyjne 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

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

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. W oparciu o pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożoną 

wraz z opinią wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego w sekretariacie szkoły na 

trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, dyrektor szkoły 

wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego.  

5. Uczeń w danym dniu może przystąpić tylko do jednego egzaminu klasyfikacyjnego. 

6. Dokładny termin egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 
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7. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się bezpośrednio po feriach zimowych za I semestr  

i w III dekadzie sierpnia przy klasyfikacji rocznej. 

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

egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego  

i praktycznej nauki zawodu, z którego egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

9. Zestaw pytań egzaminacyjnych opracowuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza 

przewodniczący komisji. 

10. Pytania egzaminacyjne powinny dotyczyć treści nauczania zrealizowanych w danym 

semestrze lub roku szkolnym. 

11. Pisemny egzamin klasyfikacyjny trwa 60 minut (z języka polskiego może trwać 90 

minut). W tym samym dniu uczeń zdaje egzamin ustny odpowiadając na pytania 

zawarte w wylosowanym zestawie. Na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej uczeń 

ma 20 minut.  

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły  

w składzie: 

1) Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Nauczyciele, o których mowa w ust. 12, pkt. 2) i 3) mogą być zwolnieni z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.  

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin, skład komisji, 

termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz 

ocenę ustaloną przez komisję, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

17. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

18. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego otrzymuje niedostateczną ocenę 

semestralną, w przypadku ustalenia oceny rocznej nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę. 
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§ 55 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny z zachowania 

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

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

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

być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych do dyrektora szkoły. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje 

komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 

i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 

nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor - jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4, pkt. 1) b), może być zwolniony z udziału w pracy 

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne. 

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 
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wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwa zajęć edukacyjnych, 

b) imię i nazwisko ucznia,  

c) skład komisji, 

d) termin sprawdzianu,  

e) zadania (pytania) sprawdzające, 

f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) imię i nazwisko ucznia,  

c) termin posiedzenia komisji, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą 

informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

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

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

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 56 

Odwołanie od oceny z zajęć edukacyjnych 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć do dyrektora szkoły 

pisemne odwołanie od przewidywanej końcoworocznej oceny z obowiązkowych lub 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli uznają, że proponowana przez nauczyciela 

ocena jest zaniżona. Odwołanie należy złożyć najpóźniej na siedem dni przed 

końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie), jeśli uczeń spełnia następujące warunki: 

1) ma bardzo wysoką frekwencję (co najmniej 90%) na zajęciach szkolnych,  

w szczególności na zajęciach, z których wnioskuje o podwyższenie oceny, 

2) ma usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności na zajęciach, 

3) był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy  

i umiejętności, 

4) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach  

z tego przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy 

wnioskowania o ocenę najwyższą), 
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5) zaistniały u niego inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej 

niż przewidziana przez nauczyciela. 

3. Dyrektor szkoły rozpatruje zasadność złożonego wniosku. Wniosek będzie rozpatrzony 

negatywnie w przypadku, gdy uczeń nie spełnia powyższych warunków. We wniosku 

uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega. 

4. W przypadku przyjęcia wniosku dyrektor szkoły organizuje badanie wiedzy  

i umiejętności ucznia. Badanie organizuje się nie później niż dwa dni przed 

końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

5. Dla przeprowadzenia badania wiedzy i umiejętności ucznia, dyrektor powołuje 

trzyosobowa Komisję w składzie: 

1) Dyrektor szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący Komisji, 

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator, 

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek Komisji.  

W badaniu może uczestniczyć – jako obserwator - pedagog szkolny lub wychowawca 

klasy. 

6. Nauczyciel może być zwolniony, na jego prośbę, z udziału w pracy Komisji. W takim 

przypadku Dyrektor powołuje na egzaminatora innego nauczyciela tego samego 

przedmiotu. 

7. Badanie wiedzy i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem 

przedmiotów: informatyka, wychowanie fizyczne i zajęć praktycznej nauki zawodu,  

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.  

W przypadku języka obcego – forma badania ustna i pisemna. 

8. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza 

przewodniczący Komisji w porozumieniu z członkiem Komisji. Stopień trudności pytań 

musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń. 

9. Komisja na podstawie przeprowadzonego badania, przedstawia nauczycielowi wniosek 

w sprawie: 

1) podwyższenia oceny – w przypadku pozytywnego wyniku badania, albo 

2) utrzymania oceny – w przypadku negatywnego wyniku badania. 

10. Po zaznajomieniu się ze stanowiskiem Komisji nauczyciel, o którym mowa w pkt. 5, 2) 

podejmuje decyzję o podwyższeniu lub utrzymaniu proponowanej oceny. Ocena 

ustalona przez nauczyciela jest ostateczna.  

11. Z prac Komisji sporządza się protokół zawierający: skład Komisji, termin posiedzenia 

Komisji, pytania egzaminacyjne, pracę ucznia lub w przypadku formy ustnej badania – 

zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia, ustalone stanowisko Komisji wraz  

z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do dokumentacji procesu kształcenia 

ucznia. 

12. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym 

terminie przystąpić do badania wiedzy i umiejętności, może przystąpić do niego  

w innym terminie określonym przez dyrektora szkoły 
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§ 57 

Ocena z zachowania 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia 

uwzględniając opinię innych pracowników szkoły. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

3. Ocena z zachowania powinna uwzględniać:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  

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

7) okazywanie szacunku innym osobom, 

8) respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.  

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem  

pkt. 6 i 7. 

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

z zachowania.  

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

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi  

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

7. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,  

a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

8. Ocenę z zachowania ustala się według skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

9. Ogólne zasady uzyskiwania ocen:  
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1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) jest wzorem obowiązkowości i zdyscyplinowania, 

b) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, 

c) nie ma godzin nieusprawiedliwionych, a w przypadku ich opuszczenia 

usprawiedliwia je w terminie, 

d) jest zawsze sumiennie i starannie przygotowany do zajęć, 

e) dba o wizerunek szkoły, 

f) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,  

g) szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły,  

h) propaguje dobre imię szkoły i społeczności szkolnej, 

i) jest inicjatorem, organizatorem imprez klasowych, szkolnych oraz pozaszkolnych,  

a także bierze udział w olimpiadach, konkursach, zawodach, 

j) posiada wysoki stopień kultury osobistej, jest wzorem dla innych, 

k) chętnie służy radą i pomocą słabszym w nauce, 

l) szanuje ludzi starszych, nauczycieli, pracowników szkoły, 

m) reaguje na przejawy wandalizmu, 

n) dba o swój wygląd zewnętrzny, 

o) propaguje zdrowy tryb życia, 

p) dba o higienę osobistą, 

q) nie pije alkoholu, nie pali papierosów i ma zdecydowanie negatywny stosunek do 

narkotyków i innych substancji zagrażających zdrowiu i życiu. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który systematycznie uczęszcza na zajęcia 

lekcyjne, nie lekceważy obowiązków szkolnych, ponadto: 

a) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, 

b) zawsze i wszędzie zachowuje godną postawę uczniowską (dba o kulturę języka, jest 

taktowny, uczciwy, otwarty, szczery i życzliwy w kontaktach międzyludzkich, 

c) angażuje się w pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska,  

d) pomaga kolegom w nauce,  

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

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

g) sumiennie spełnia wszystkie obowiązki szkolne,  

h) wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie,  

i) ma nie więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwionej nieobecności. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) przestrzega zasad kultury osobistej,  

b) odrabia zadania domowe,  

c) pomaga kolegom w nauce,  

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

prowadzenia lekcji,  

e) wywiązuje się z powierzonych mu zadań,  

f) ma nie więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności,  

g) nauczyciele sporadycznie zgłaszają zastrzeżenia do jego zachowania. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych, 

b) w miarę systematycznie uczestniczy w zajęciach (opuścił nie więcej niż 8-15 

godzin bez usprawiedliwienia w ciągu semestru), 

c) w zachowaniu, zarówno w szkole jak i poza nią, nie wykracza poza ogólnie 

przyjęte normy właściwej postawy uczniowskiej, 



74 

 

d) w przypadku naruszenia regulaminu, Statutu Szkoły, obowiązujących norm  

i zasad współżycia poddaje się oddziaływaniom wychowawczym szkoły i domu 

rodzinnego, choć nie zawsze jest wytrwały w realizacji postanowień, 

e) nie jest wulgarny, nie pije i nie pali w miejscach publicznych, nie ulega innym 

nałogom. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne: 

b) opuszcza zajęcia lekcyjne (w semestrze ma 15-20 godzin nieusprawiedliwionych),  

c) nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, 

d) przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

e) czasami nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) przejawia negatywny stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów 

(wulgarne słownictwo, impertynenckie i aroganckie zachowanie w różnych 

sytuacjach na terenie szkoły i poza nią), 

b) nie dba o zdrowie własne i innych np. pije alkohol na terenie szkoły i w innych 

miejscach publicznych oraz ma kontakt z innymi używkami, 

c) wchodzi i utrzymuje kontakt z grupami przestępczymi, 

d) narusza godność osobistą, 

e) stosuje wszelką przemoc wobec innych, 

f) niszczy mienie społeczne, 

g) wchodzi w konflikt z prawem poprzez kradzieże, bójki, włamania, alkohol, 

narkotyki, 

h) ma negatywny wpływ na innych uczniów 

i) w inny sposób narusza regulamin szkoły lub podstawowe zasady współżycia 

społecznego, 

j) nie próbuje zmienić swojego postępowania, nie reaguje na oddziaływanie 

wychowawcze szkoły i domu rodzinnego lub wręcz je odrzuca. 

10. Ocena wystawiona przez wychowawcę klasy jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 11. 

11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

 
§ 58 

Odwołanie od oceny z zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć do Dyrektora szkoły 

pisemne odwołanie od przewidywanej końcoworocznej oceny zachowania, jeżeli 

uznają, że proponowana przez wychowawcę klasy (po uprzednim zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia) końcoworoczna ocena 

zachowania jest zaniżona. Odwołanie należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed 

końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
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2. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń 

się ubiega. 

3. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku: 

1) zaistnienia nowych potwierdzonych okoliczności np. informacji o pozytywnych 

zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp., 

2) pozytywnej opinii samorządu klasowego. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje zasadność złożonego wniosku - odrzuca go albo powołuje 

komisję w składzie:  

1) Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) pedagog szkolny, 

3) wychowawca klasy zainteresowanego ucznia,  

4) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie. 

5. Dyrektor zwołuje posiedzenie komisji nie później niż dwa dni przed końcoworocznym, 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

6. Na posiedzeniu komisji omawia się postępowanie ucznia w kontekście odpowiednich 

zapisów Statutu, a następnie w drodze głosowania ustala się stanowisko komisji w 

sprawie odwołania. W przypadku równej ilości głosów decyzję podejmuje 

przewodniczący komisji. 

7. Po zaznajomieniu się ze stanowiskiem komisji wychowawca klasy podejmuje decyzję  

o podwyższeniu lub utrzymaniu proponowanej oceny. Ocena ta jest ostateczna.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji,  

2) termin posiedzenia komisji,  

3) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, które miały 

wpływ na propozycję zmiany jego oceny z zachowania, decyzję komisji wraz  

z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do dokumentacji procesu kształcenia ucznia. 

 

§ 59 

Zadania wychowawców i nauczycieli 

1. Wychowawcy klas mają obowiązek zapoznać wychowanków z treścią WZO  

w pierwszych 2 tygodniach rozpoczętego roku szkolnego. 

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapoznają uczniów z obowiązującymi 

szczegółowymi zasadami oceniania z przedmiotu na pierwszych zajęciach lekcyjnych 

rozpoczynających rok szkolny. 

3. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

wewnątrzszkolnych zasad oceniania, rzetelnego sprawdzania umiejętności i wiedzy 

uczniów, oraz zróżnicowanych wymagań dostosowanych do poziomów: podstawowego  

i ponadpodstawowego. 
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§ 60 

1. Sposobami wymiany informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów będą: 

1) indywidualne powiadamianie domu rodzinnego ucznia o negatywnych wynikach 

osiąganych przez ucznia oraz o nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu, 

2) zebrania klasowe rodziców, 

3) zebrania ogólne rodziców po zakończeniu pierwszego semestru i w miarę potrzeb, 

4) informacja telefoniczna wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, Dyrektora Szkoły, 

5) indywidualna konsultacja z inicjatywy nauczyciela, 

6) odwiedziny wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu w domu rodzinnym 

ucznia (w zależności od potrzeb), 

7) pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów). 

 

§ 61 

Ewaluacja Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania 

12. W procesie ewaluacji WZO biorą udział: 

1) Uczniowie: 

a) poprzez wypełnianie ankiet, 

b) składanie wniosków i pytań do Samorządu Uczniowskiego, 

c) poprzez dyskusję i wymianę informacji na lekcjach wychowawczych, 

d) na zebraniach Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego, 

e) na spotkaniach z Dyrektorem Szkoły, 

2) Rodzice: 

a) zgłaszanie uwag i wniosków na zebraniach rodziców, 

b) poprzez wypełnianie ankiet, 

c) dyskusje z nauczycielami, 

d) na zebraniach Prezydium Rady Rodziców, 

e) podczas ogólnych zebrań z Radą Pedagogiczną, 

3) Nauczyciele: 

a) podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

b) podczas spotkań na posiedzeniach zespołów przedmiotowych. 

13. Regulamin może być zmieniony przez Radę Pedagogiczną na wniosek nauczycieli, 

uczniów, rodziców, gdy jego założenia nie spełniają oczekiwań społeczności szkolnej,  

oraz gdy nie jest dostosowany do obowiązujących przepisów. 

14. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zatwierdzane są na Radzie Pedagogicznej  

po uzyskaniu akceptacji uczniów i rodziców. 

15. Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie regulują ogólne przepisy oświatowe. 
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ROZDZIAŁ X 

ZASADY REKRUTACJI 

§ 62 

1. Rekrutację do wybranej szkoły w Zespole Szkół przeprowadza się na podstawie art.154 

ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59  

z późn. zm.), art. 149 ust.1, 4 i 5, art.155 ust.1, 4 i 5, (Dz.U. z 2017 poz. 60 z póź. zm.), 

136 ust.1 i 2, art. Art. 141 ust. 1 i 2, art. 161 Ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 

poz. 59 z póź. zm.) oraz § 11 pkt 1, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postepowania uzupełniającego (Dz.U. z 2017 r. poz 586)  do klasy pierwszej przyjmuje 

się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym 

oddziale. O przyjęciu kandydata do danego oddziału decydują następujące kryteria:  

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego, 

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego  

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,  

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

2. Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

odbywa się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania 

uzupełniającego, który decyduje o formie rekrutacji na terenie województwa 

lubelskiego.  

3. Szczegółowe zasady rekrutacji opracowuje dyrektor Zespołu Szkół na podstawie  

ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz zarządzenia Lubelskiego 

Kuratora Oświaty. Zasady te są umieszczane corocznie na stronie internetowej szkoły 

www.zsjp.janowpdlaski.net 
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ROZDZIAŁ XI 

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH 

§ 63 

Absolwent gimnazjum, który nie ma obniżonej oceny z zachowania, a z wychowania 

fizycznego ma ocenę, co najmniej dobrą, oraz brak przeciwwskazań do nauki w klasie 

mundurowej potwierdzonych badaniami lekarskimi, może ubiegać się o przyjęcie do klasy 

straż graniczna lub policja. Ze względu na specyfikę klasy uczniowie powinni szczególnie 

przestrzegać i stosować się do niżej wymienionych punktów regulaminu: 

1. Obowiązki ucznia klasy mundurowej: 

1) uczęszczanie w dniach, które są wyznaczone jako mundurowe w pełnym 

umundurowaniu (bluza i spodnie, pas, buty, nakrycie głowy – w okresie letnim 

koszula krótki rękaw), 

2) uczestniczenie w obozie szkoleniowym po pierwszym roku nauki, 

3) przestrzeganie regulaminów szkolnych, 

4) godne zachowanie się w każdej sytuacji szkolnej i pozaszkolnej,  

 

Uczeń klasy mundurowej powinien: 

1) okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i wszystkim innym osobom 

dorosłym, 

2) stanowić autorytet do naśladowania przez innych uczniów, 

3) godnie nosić mundur, 

4) uczestniczyć w uroczystościach o charakterze patriotycznym, 

5) czynnie uczestniczyć w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, 

6) postępować zgodnie z dobrem społeczności klasy i szkoły, 

7) dbać o honor i tradycję szkoły. 

2. Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu klasy mundurowej 

1) Usunięcie z klasy mundurowej: 

a) za dwukrotny brak pełnego umundurowania w okresie jednego semestru,  

b) za dwukrotną nieobecność nieusprawiedliwioną na zajęciach straży granicznej  

lub policji, 

c) za niezaliczenie obozu szkoleniowego, 

d) za stwierdzenie spożywania alkoholu przez uczniów na terenie szkoły i poza 

szkołą,  

e) za przemoc fizyczną wobec kolegów i innych osób, 

f) za nieotrzymanie promocji do klasy programowo wyższej, 

g) za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu, 

h) za dwukrotne otrzymanie ostrzeżenia z upomnieniem od Dyrektora szkoły, 

i) w przypadku promocji z jedną oceną niedostateczną za brak poprawy tej oceny  

w terminie ustalonym przez Radę Pedagogiczną.  

2) Ostrzeżenie z upomnieniem za: 

a) niegodne noszenie munduru,  

b) nieestetyczny, niechlujny wygląd,  

c) noszenie cywilnych ubrań na mundurze (kaptury, apaszki, golfy, szaliki).  
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3. Inne postanowienia 

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może zwolnić  

z obowiązku noszenia umundurowania w dni mundurowe. 

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zawiesić 

uchwałę mówiącą o skreśleniu ucznia z klasy  mundurowej, po spełnieniu zobowiązań 

przez ucznia, nie wcześniej jednak niż po 1 semestrze. 
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ROZDZIAŁ XII 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH 
BEZPIECZEŃSTWU W SZKOLE 

§ 64 

W Zespole Szkół obowiązują procedury dotyczące postępowania wobec niepokojących  

i zagrażających bezpieczeństwu przejawów patologicznych zachowań uczniów oraz  

w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu uczniów.   

 

§ 65 

Procedury postępowania w przypadku palenia papierosów przez ucznia 

na terenie szkoły 

1. Nauczyciel, który zauważy ucznia palącego papierosy na terenie szkoły zatrzymuje 

ucznia i nakazuje mu wyrzucenia papierosa i powiadamia o tym fakcie wychowawcę 

klasy. 

2. Wychowawca powiadamia Dyrektora szkoły, rodziców ucznia i pedagoga szkolnego  

o zdarzeniu. 

3. Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę profilaktyczno-dyscyplinująca oraz 

ustala tryb postępowania w przypadku powtórzenia się zaistniałej sytuacji.  

4. 4. Jeżeli sytuacje palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły powtarzają się – 

wychowawca klasy stosuje wobec ucznia konsekwencje zawarte w zapisach Statutu 

szkoły oraz wnioskuje o obniżenie oceny ze sprawowania.   

 

§ 66 

Procedury postępowania w przypadku przemocy i agresji fizycznej 

ucznia. 

1. Nauczyciel podejmuje działania uniemożliwiające dalszą agresję i w razie potrzeby 

wzywa pielęgniarkę szkolną lub udziela pierwszej pomocy przedmedycznej. 

2. Nauczyciel powiadamia Dyrektora szkoły, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego 

oraz rodziców ucznia o zaistniałym zdarzeniu.  

3. Dyrektor szkoły rozmawia z uczniem w obecności wychowawcy w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji.   
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4. W sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu uczniów dyrektor szkoły lub upoważniony 

pracownik powiadamia policję oraz wzywa karetkę pogotowia. 

5. Rada Pedagogiczna wyciąga wobec sprawcy zdarzenia konsekwencje przewidziane  

w Statucie szkoły.  

§ 67 

Procedury postępowania w przypadku przebywania na terenie szkoły 

ucznia znajdującego się pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, pozostawiając go pod opieką osoby 

dorosłej i zabezpiecza alkohol lub inny środek, jeśli uczeń go posiada. 

2. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy  

o zaistniałej sytuacji. Jeśli podejrzany posiada środek odurzający Dyrektor szkoły ma 

obowiązek powiadomić policję. 

3. W przypadku, gdy stan zdrowia ucznia wymaga konsultacji lekarskiej lub gdy uczeń nie 

przyznaje się do zażycia środka odurzającego, jest agresywny bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu i zdrowiu innych osób, 

wychowawca po konsultacji z Dyrektorem szkoły wzywa pogotowie i/lub policję. 

4. Dyrektor szkoły rozmawia z uczniem w obecności wychowawcy w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji.   

5. Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców ucznia (opiekunów prawnych) i wzywa 

ich do stawienia się w szkole. W sytuacji, gdy rodzice odmawiają współpracy Dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny i policję (specjalistę  

do spraw nieletnich). Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

6. W toku interwencji wychowawca może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka 

do specjalistycznej placówki i jego udział w programie terapeutycznym. 

7. Rada Pedagogiczna wyciąga wobec sprawcy zdarzenia konsekwencje przewidziane  

w Statucie Szkoły.    

§ 68 

Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, 

 że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, pozostawiając go pod opieką osoby 

dorosłej i powiadamia Dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy  

o zaistniałej sytuacji. Jeśli podejrzany posiada środek odurzający Dyrektor szkoły ma 

obowiązek powiadomić policję. 

2. Dyrektor szkoły rozmawia z uczniem w obecności wychowawcy w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji.   
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3. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, Dyrektor przekazuje ją jednostce policji. 

4. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji Dyrektor wzywa policję. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

5. Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców ucznia (opiekunów prawnych) i wzywa 

ich do stawienia się w szkole. W sytuacji, gdy rodzice odmawiają współpracy Dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny i policję (specjalistę  

do spraw nieletnich).  

6. Rada Pedagogiczna wyciąga wobec sprawcy zdarzenia konsekwencje przewidziane  

w statucie szkoły.  

§ 69 

Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje przy 

uczniu lub na terenie szkoły substancję przypominająca narkotyk 

1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem  

do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem i powiadamia  

o zdarzeniu Dyrektora szkoły, który wzywa policję.  

2. Dyrektor szkoły rozmawia z uczniem w obecności wychowawcy w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji.   

3. Dyrektor przekazuje policji zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące 

szczegółów zdarzenia. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

4. Rada Pedagogiczna wyciąga wobec sprawcy zdarzenia konsekwencje przewidziane  

w statucie szkoły. 

§ 70 

Procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń 

używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się  

w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne 

zachowania świadczące o demoralizacji na terenie szkoły 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy (pozostawiając go pod opieką osoby 

dorosłej) i przekazuje informację wychowawcy klasy.  

2. Wychowawca klasy informuje o tym Dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego. Jeśli 

podejrzany posiada środek odurzający Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić 

policję. 

3. Dyrektor szkoły rozmawia z uczniem w obecności wychowawcy w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji.   
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4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów ucznia i przekazuje uzyskane 

informacje w obecności ucznia. W przypadku potwierdzenia informacji wychowawca 

klasy zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, a rodziców  

do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji może zaproponować 

rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i jego udział w programie 

terapeutycznym.  

5. W sytuacjach, gdy: 

1) rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, 

2) szkoła wykorzysta wszelkie dostępne środki oddziaływań  wychowawczych, a ich 

zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor szkoły pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny i policję (specjalistę do spraw 

nieletnich). Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

6. Rada Pedagogiczna wyciąga wobec sprawcy zdarzenia konsekwencje przewidziane  

w statucie szkoły. 

§ 71 

Procedury postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły 

1. Nauczyciel, któremu uczeń zgłosił fakt kradzieży na terenie szkoły przekazuje tę 

informację wychowawcy i Dyrektorowi szkoły.  

2. Dyrektor szkoły rozmawia z uczniem w obecności wychowawcy w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji.   

3. Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców ucznia poszkodowanego oraz sprawcy 

kradzieży i wzywa ich do szkoły w celu poznania motywów czynu oraz naprawienia 

szkody 

4. Gdy uczeń podejrzany o kradzież nie przyznaje się do winy Dyrektor szkoły 

powiadamia policję, która prowadzi dalszy tok postępowania w sprawie.  

5. Rada Pedagogiczna wyciąga wobec sprawcy zdarzenia konsekwencje przewidziane  

w Statucie szkoły.    

§ 72 

Procedura postępowania w przypadku stosowania przez uczniów 

przemocy psychicznej 

1. Nauczyciel, który zaobserwował sytuację lub otrzymał informację o stosowaniu 

przemocy psychicznej zawiadamia o tym fakcie wychowawcę, Dyrektora szkoły  

i pedagoga szkolnego.  

2. Dyrektor szkoły rozmawia z uczniem w obecności wychowawcy w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji.  
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3. Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców ucznia (opiekunów prawnych) i wzywa 

ich do stawienia się w szkole. W sytuacji, gdy rodzice odmawiają współpracy dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny i policję (specjalistę do 

spraw nieletnich).  

4. Dyrektor informuje rodziców ofiary zdarzenia o przysługującej im możliwości 

zawiadomienia policji, rodziców sprawcy uświadamia w zakresie konieczności 

większego niż dotąd nadzoru nad dzieckiem oraz prawnych konsekwencjach. 

5. Rada Pedagogiczna wyciąga wobec sprawcy zdarzenia konsekwencje przewidziane  

w statucie szkoły.    

§ 73 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia cyberprzemocy 

1. Nauczyciel, który zaobserwował sytuację lub otrzymał informację o stosowaniu 

cyberprzemocy zawiadamia o tym fakcie wychowawcę, Dyrektora szkoły i pedagoga 

szkolnego. 

2. Wychowawca w obecności nauczyciela informatyki zabezpiecza dowody 

cyberprzemocy. 

3. Dyrektor szkoły rozmawia z uczniem w obecności wychowawcy w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji.  

4. Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców ucznia (opiekunów prawnych) i wzywa 

ich do stawienia się w szkole. W sytuacji, gdy rodzice odmawiają współpracy dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny i policję (specjalistę  

do spraw nieletnich).  

5. Gdy sprawca jest nieznany lub zachowanie ucznia wskazuje na złamanie prawa 

Dyrektor zawiadamia o tym fakcie policję.  

6. Dyrektor informuje rodziców ofiary zdarzenia o przysługującej im możliwości 

zawiadomienia policji, rodziców sprawcy uświadamia w zakresie konieczności 

większego niż dotąd nadzoru nad dzieckiem oraz prawnych konsekwencjach.  

7. Sprawca zostaje zobowiązany do usunięcia niepożądanych treści i materiałów z sieci.  

8. Rada Pedagogiczna wyciąga wobec sprawcy zdarzenia konsekwencje przewidziane  

w statucie szkoły.    

§ 74 

Procedura postępowania w przypadku posiadania przez ucznia 

przedmiotów niedozwolonych 

1. Nauczyciel próbuje nakłonić ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu i deponuje 

go w gabinecie Dyrektora szkoły.  
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2. Jeśli uczeń odmawia oddania narzędzia nauczyciel stara się odizolować ucznia przy 

pomocy innych pracowników szkoły od pozostałych uczniów, a Dyrektor szkoły wzywa 

policję. 

3. W sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu uczniów dyrektor szkoły lub upoważniony 

pracownik powiadamia policję oraz wzywa karetkę pogotowia. 

4. Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców ucznia (opiekunów prawnych) i wzywa 

ich do stawienia się w szkole. W sytuacji, gdy rodzice odmawiają współpracy Dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny i policję (specjalistę do 

spraw nieletnich). 

5. Rada Pedagogiczna wyciąga wobec sprawcy zdarzenia konsekwencje przewidziane  

w statucie szkoły.    

§ 75 

Procedura postępowania w przypadku celowego niszczenia przez ucznia 

mienia szkolnego i cudzej własności 

1. Nauczyciel, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi dewastację mienia przez 

ucznia informuje o tym fakcie Dyrektora szkoły i wychowawcę ucznia.  

2. Dyrektor Szkoły rozmawia z uczniem w obecności wychowawcy w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji.  

3. W przypadku ustalenia sprawcy szkody - wychowawca powiadamia rodziców ucznia  

i wzywa ich na rozmowę. Podczas rozmowy, Dyrektor szkoły, wychowawca oraz 

rodzice ustalają zasady zadośćuczynienia, bądź pokrycia strat.  

4. Rada Pedagogiczna wyciąga wobec sprawcy określone konsekwencje przewidziane  

w Statucie szkoły.  

5. W przypadku dużej szkody albo w sytuacji, gdy niemożliwe jest ustalenie sprawcy 

szkody, Dyrektor szkoły wzywa policję.     

 

§ 76 

Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu 

komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć 

edukacyjnych 

1. Nauczyciel poleca uczniowi natychmiastowe wyłączenie i schowanie telefonu 

(urządzenia). W przypadku ponownego użycia sprzętu ma prawo odebrać go uczniowi. 

2. Po zakończeniu danej lekcji wraz z uczniem udaje się do sekretariatu szkoły, aby 

pozostawić telefon (urządzenie) do depozytu w sekretariacie. Uczeń ma prawo 

zawiadomić telefonicznie rodzica o zaistniałej sytuacji. Przekazanie telefonu 
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(urządzenia) do depozytu polega na tym, że nauczyciel w obecności ucznia zabezpiecza 

telefon w zamkniętej i opisanej kopercie (data, informacje o właścicielu urządzenia, 

podpis nauczyciela). 

3. Wychowawca powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów ucznia o naruszeniu 

regulaminu szkoły.  

4. Do odbioru telefonu (urządzenia) uprawnieni są rodzice/opiekunowie prawni ucznia.      

 

§ 77 

Procedura postępowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku  

na terenie szkoły lub próby samobójczej     

1. Nauczyciel wzywa na miejsce wypadku pielęgniarkę szkolną oraz udziela uczniowi 

pierwszej pomocy.  

2. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ucznia, wzywa karetkę pogotowia  

i zawiadamia o zdarzeniu Dyrektora szkoły i wychowawcę klasy. 

3. W zależności od okoliczności wypadku, nauczyciel zabezpiecza jego miejsce. 

4. Wychowawca zawiadamia rodziców ucznia (opiekunów prawnych) o wypadku i wzywa 

ich do szkoły. 

5. W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej, nauczyciel ma obowiązek opiekowania się 

uczniem do czasu przyjazdu karetki.   

6. W przypadku ucznia niepełnoletniego, jeśli istnieje konieczność zabrania ucznia  

do szpitala, nauczyciel/wychowawca towarzyszy mu do czasu pojawienia się jego 

rodziców i udzielenia specjalistycznej pomocy.  

7. Nauczyciel informuje społecznego inspektora BHP o zaistniałym wypadku w celu 

sporządzenia notatki o okolicznościach zdarzenia.  

 

§ 78 

Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły 

substancji toksycznej, broni, materiałów wybuchowych 

1. Nauczyciel, który stwierdza zagrożenie, uniemożliwia dostęp osób postronnych  

i uczniów do znaleziska poprzez zaangażowanie jednego z pracowników szkoły  

i powiadamia Dyrektora szkoły.  

2. Dyrektor powiadamia o zdarzeniu policję, a także stosownie do rodzaju   materiałów 

lub substancji, straż pożarną, SANEPID i w razie potrzeby pogotowie ratunkowe.  
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3. W przypadku rozprzestrzeniania się substancji toksycznych Dyrektor szkoły ogłasza 

natychmiastową ewakuację zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami 

ewakuacji.  

4. Jeżeli jest to możliwe, Dyrektor szkoły wraz ze społecznym inspektorem BHP 

organizują działania powstrzymujące dalsze rozprzestrzenianie się substancji.  

5. Dyrektor powiadamia o zdarzeniu organ prowadzący szkołę oraz organ   nadzoru 

pedagogicznego.  

 

§ 79 

Procedura postępowania w przypadku anonimowego telefonu  

z pogróżkami lub informacjami o zagrożeniu użycia materiałów 

wybuchowych 

Nauczyciel/pracownik szkoły, który odebrał telefon z pogróżkami powinien: 

1. prowadzić rozmowę w sposób umożliwiający uzyskanie jak największej ilości 

informacji dotyczących zagrożenia oraz zapamiętać istotne dla   zdarzenia informacje: 

czas trwania rozmowy, dokładna treść, spostrzeżenia, co do charakterystyki osoby 

dzwoniącej, 

2. natychmiast powiadomić Dyrektora szkoły i pozostać z uczniami do czasu wyjaśnienia 

sprawy, 

3. Dyrektor lub osoba upoważniona powiadamia policję, straż pożarną i pogotowie 

ratunkowe. 

4. Dyrektor o zaistniałej sytuacji powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 

nadzoru pedagogicznego.       
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ROZDZIAŁ XIII 

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY 

§ 80 

1. Na podstawie „Uchwały Nr XXVIII/178/2005 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 

31 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek 

budżetowych oświaty Powiatu Bialskiego” Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza 

może gromadzić środki finansowe pochodzące z: 

1) opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej,  

2) spadków, zapisów i darowizn pieniężnych, 

3) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie pozostające w zarządzie 

szkoły, 

4) opłat za pobyt w internacie i wyżywienie 

5) opłat za żywienie w stołówce szkolnej, 

6) wpływów za świadczone odpłatnie usługi, w szczególności opłat za wynajem 

pomieszczeń, sprzedaży usług remontowych wykonywanych przez uczniów w ramach 

praktycznej zawodu i przygotowania zawodowego, 

7) sprzedaży zbędnego wyposażenia, 

8) sprzedaży wyrobów gotowych i prac wykonywanych przez uczniów w pracowniach 

przedmiotowych, 

9) sprzedaży środków trwałych, za wyjątkiem nieruchomości i praw do nieruchomości,  

o ile wpływy ze sprzedaży nie przekroczą kwoty 5.000 złotych za jeden środek trwały, 

10) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach. 

2. Dochody, o których mowa w §90 pkt. 1 ust. 1-10 mogą być przeznaczone wyłącznie na: 

1) finansowanie kosztów wyżywienia, 

2) bieżące utrzymanie jednostki, 

3) wydatki na remonty, 

4) wydatki majątkowe. 
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ROZDZIAŁ XIV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 81 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim posiada pieczęć 

urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierających 

nazwę zespołu. 

3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza 

mają u góry nazwę zespołu, a u dołu nazwę szkoły. 

4. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły 

wchodzące w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły, nazwa zespołu szkół 

umieszczona jest na pieczęci urzędowej. 

5. Szkoła posiada własny sztandar, będący jego uroczystym symbolem. 

6. Sztandar towarzyszy wszystkim uroczystościom szkolnym. 

7. Podczas uroczystości sztandarowi zawsze towarzyszy poczet sztandarowy. 

8. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Szkoła i internat objęte są monitoringiem wizyjnym celem poprawienia bezpieczeństwa 

uczniów i pracowników szkoły art. 90 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 września 1991  

o systemie oświaty Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami 

10. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

11. Zmiany w Statucie Szkoły uchwala Rada Pedagogiczna, po konsultacji z organami 

szkoły. 

12. Każda zmiana w Statucie Szkoły skutkuje ogłoszeniem tekstu jednolitego. 

 


