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Podstawa prawna:  

1. Ustawa prawo oświatowe z 14.12.2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.   

z 2017 r. poz. 60).  

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. Nr 95 poz. 425, tekst 

jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1943).     

4. Akty wykonawcze do powyższych ustaw.    

                                                                     

Rozdział I 

Nazwa, typ szkoły, osoba prowadząca 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę: Branżowa Szkoła I stopnia w Krynicy-Zdroju Izby Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu i w takim brzmieniu jest używana na pieczęciach 

metalowych z godłem państwa (dużej i małej) i na stemplu. Na stemplu szkoły umieszcza się 

ponadto adres, numer telefonu szkoły, NIP, Regon. 

2. Typ szkoły: 3 – letnia Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami wielozawodowymi dla 

uczniów będącymi młodocianymi pracownikami. 

3. Siedziba szkoły: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Szkolna 3. 

4. Osoba prowadząca szkołę: Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,  

33-300 Nowy Sącz, ul. Żółkiewskiego 18. 

5. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

6. Podstawa funkcjonowania szkoły: wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. 

7. Szkoła ma charakter szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej.  

 

§ 2 

1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.  

2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.  

3. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, może w danym roku szkolnym, ustalić 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych na: przeprowadzenie 

egzaminu, święta religijne niebędące ustawowo wolnymi lub w inne dni, jeżeli jest to 

uzasadnione organizacją pracy szkoły.  

4. Dyrektor, w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.   
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5. Podczas dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje  

dla chętnych uczniów zajęcia wychowawczo- opiekuńcze. 

 

§ 3 

1. Do zadań i kompetencji osoby prowadzącej należy: 

1) sprawowanie nadzoru nad jej działalnością w zakresie spraw oświatowych, 
finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów,  

2) zawieranie i rozwiązywanie z dyrektorem szkoły umowy o pracę, umów 
cywilnoprawnych z nauczycielami i pozostałymi osobami wykonującymi czynności 
niepedagogiczne,   

3) finansowanie działalności szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,  
w tym profilaktyki społecznej, 

4) zapewnienie każdemu z organów szkoły możliwości swobodnego działania, 
podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawach  
i w statucie szkoły. 

 

§ 4 

1. Uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie prawni, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

stanowią społeczność szkolną. 

2. Szkoła powołana jest do prowadzenia działalności edukacyjnej, wychowawczej  

i opiekuńczej w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu. 

 

§ 5 

1. Szkoła oferuje naukę w 3 letnim okresie nauczania w oddziałach wielozawodowych  

dla uczniów będących młodocianymi pracownikami. 

2. Uczniowie kształcą się  w:  

1)  szkole, gdzie realizują przedmioty ogólnokształcące i mają kontakt z wychowawcą, 
2) u pracodawcy, gdzie odbywają praktyczną naukę zawodu,  
3) na turnusach dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu, gdzie 

odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne. 
3. Na zakończenie nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie 

lub egzamin czeladniczy. 

4. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa czeladniczego lub uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia 

kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu 

nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia. 

5. Uczniem szkoły może zostać pracownik młodociany zatrudniony na podstawie umowy  

o pracę w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu). 
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6. Uczniem szkoły może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia nauki w I klasie nie 

ukończyła 18 roku życia. 

7. Szkoła realizuje programy nauczania, uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego, jak również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie wg klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty. 

8. Nauczyciele wykonujący czynności pedagogiczne posiadają kwalifikacje określone  

w odrębnych przepisach. 

9. Szkoła realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 

10. Szkoła przestrzega wymogów określonych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych zawartych w przepisach prawa oświatowego.  

  

§ 6 

1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:  

1) nauczyciele lub osoby upoważnione przez dyrektora szkoły sprawują opiekę  
nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, 

2) nauczyciele lub osoby upoważnione przez dyrektora szkoły sprawują opiekę  
nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w czasie wycieczek i wyjść 
organizowanych przez szkołę, 

3) nauczyciele lub osoby upoważnione przez dyrektora szkoły sprawują opiekę  
nad uczniami w czasie przerw poprzez pełnienie dyżurów.  

2. Za bezpieczeństwo ucznia, który opuszcza szkołę samowolnie podczas planowanych  

zajęć edukacyjnych, szkoła nie odpowiada. 

3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami poza terenem szkoły określają odrębne przepisy.  

4. Zasady pełnienia dyżurów przez nauczycieli określa zarządzenie dyrektora, aktualizowane 

na początku każdego roku szkolnego.  

5. W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor może podjąć decyzję o wcześniejszym 

zwolnieniu uczniów z zajęć lekcyjnych. 

 

§ 7 

1. W szkole opracowywane są:  

1) szkolny program wychowawczy,  
2) szkolny program profilaktyki, 
3) procedury i regulaminy szkolne. 
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2. Dokumenty te przyjmowane są uchwałą rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego, jeśli dotyczą uczniów.  

3. W szkole prowadzi się dokumentację szkolną określoną odrębnymi przepisami.  

4. Arkusze ocen mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej.  

5. Dzienniki zajęć lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych mogą być prowadzone w formie 

papierowej lub elektronicznej. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

§ 8 

1. W zakresie kształcenia szkoła umożliwia: 

1) zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 
szkoły oraz egzaminu umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikację zawodową lub świadectwa czeladniczego,  

2) uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 
3) dostosowanie treści i metod oraz organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych ucznia, 
4) objęcie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 
5) realizację treści patriotycznych i obywatelskich, 
6) przygotowanie do uczestnictwa w różnych formach kultury, 
7) dostarczenie absolwentom kryterium świadomego wyboru dalszej drogi życiowej,  

w tym dalszego kształcenia. 
2. W zakresie kształcenia umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy stwarza warunki 

do: 

1) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, 
2) poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 
3) rozwijania otwartości i tolerancji wobec innych ludzi, innych kultur i religii, 
4) rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień, 
5) zwalczania zagrożeń środowiska naturalnego i zagrożeń społecznych, 
6) odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości i imprez masowych. 

 

§ 9 

1. W zakresie kształtowania osobowości zmierza się do tego, aby uczniowie: 

1) znajdowali warunki do wszechstronnego rozwoju swej osobowości i odnalezienia 
własnego miejsca we współczesnej rzeczywistości, 

2) uczyli się szacunku dla wspólnego dobra, 
3) przygotowali się do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie, 
4) potrafili rozpoznawać wartości moralne, 
5) dążyli do rzetelnej pracy do samokształcenia i osiągnięcia życiowych celów, 
6) stawali się odpowiedzialni i samodzielni, 
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7) byli odporni na negatywny wpływ patologii społecznych, 
8) współpracowali ze środowiskiem lokalnym. 

2. W zakresie kształtowania umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym 

szkoła zapewnia uczniom ochronę przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie  

dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności 

pornograficznymi, eksponującymi brutalność i przemoc, zawierającymi zachowania 

naruszające normy obyczajowe, propagującymi nienawiść i dyskryminację. 

3. W zakresie opieki zdrowotnej zapewnia edukację zdrowotną i edukację profilaktyczną. 

 

§ 10 

1. Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez: 

1) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia ogólnego w celu realizacji 
podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

2) kierowanie uczniów na zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego w celu 
realizacji podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, 

3) realizację szczegółowych celów i zadań wychowawczych zawartych w Programie 
wychowawczym i Programie profilaktycznym szkoły, ścisłą współpracę z rodzicami 
uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, 

4) organizację zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-
wychowawczych i specjalistycznych dla uczniów  wymagających szczególnego 
wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5) pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach, 
6) kształtowanie postaw samorządności i aktywnego udziału w życiu szkoły, 
7) realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 
8) sprawowanie opieki nad uczniami, w tym uczniami niepełnosprawnymi oraz 

znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej. 
2. W szkole mogą być realizowane lokalne, regionalne, rządowe oraz unijne programy  

i projekty mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, wspieranie edukacji 

uzdolnionych uczniów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz 

wspomaganie rozwoju osobowego i zainteresowań uczniów. 

 

Rozdział III 

Kształcenie zawodowe w szkole 

§ 11 

1. Szkoła kształci w zawodach jednokwalifikacyjnych, przy czym większość z nich ma 

kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie szkoły branżowej II stopnia.  

2. Szkoła prowadzi edukację dla uczniów w klasach wielozawodowych w oparciu o podstawę 

programową kształcenia w zawodach.  
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§ 12 

1. Szkoła Koordynuje i nadzoruje realizację zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu, 

wynikającej z programu nauczania dla danego zawodu. 

2. Koordynację i nadzór sprawują: Dyrektor Szkoły, nauczyciele – wychowawcy oraz 

Kierownik Praktycznej nauki zawodu. 

3. Współpracuje ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe w kraju i za granicą.  

4. Współpracuje z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy. 

 

§ 13 

1. Z zachowaniem wymiaru poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych  

w trzyletnim okresie nauczania, dyrektor szkoły ustala w każdej klasie dni w tygodniu 

przeznaczone na praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawców oraz ustala 

wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych odpowiednio  

w klasach I – III, zapewniając jednocześnie realizację tych zajęć w wymiarze określonym  

dla trzyletniego okresu nauczania. 

2. Uczniowie są kierowani przez szkołę do ośrodka dokształcania i doskonalenia 

zawodowego na turnus dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu, w którym 

odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres 4 tygodni w każdej klasie, 

wymiarze 34 godzin tygodniowo. 

§ 14 

1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednie do wieku ucznia oraz jego potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny. 

2. Podczas zajęć dydaktycznych opiekę sprawują nauczyciele, podczas zajęć pozaszkolnych – 

opiekunowie, podczas zajęć praktycznych – instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 

 

Rozdział IV 

Organy szkoły 

§ 15 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 
2) rada pedagogiczna, 
3) rada rodziców, 
4) samorząd uczniowski. 

2. Każdy z organów, o których mowa w ust. 1, ma prawo swobodnego działania  

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 

3. Organy wymienione w ust. 1 pkt 2 – 4, działają na podstawie przyjętych regulaminów. 
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§ 16 

1. Dyrektorem szkoły powinien być nauczyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne  

i co najmniej 5 lat stażu pracy pedagogicznej. 

2. Osoba prowadząca przez zawarcie umowy o pracę powierza wykonywanie czynności 

dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz w sprawach 
pedagogicznych, 

2) zapewnia właściwe warunki pracy i nauki, 
3) dysponuje przyznanymi przez osobę prowadzącą środkami finansowymi szkoły  

i ponosi odpowiedzialność za ich właściwe wykorzystanie, 
4) skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie szkoły. 

Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu  
opinii samorządu uczniowskiego, 

5) powierza nauczycielowi obowiązki wychowawcy klasy, 
6) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów, ustala i zatwierdza skład 

komisji egzaminacyjnych, 
7) ustala kalendarz organizacji roku szkolnego w oparciu o aktualnie obowiązujące 

przepisy oświatowe, 
8) zwołuje posiedzenia rady pedagogicznej i przewodniczy jej, 
9) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 
10) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, 
11) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
12) współdziała z pracodawcami w sprawie realizacji praktycznej nauki zawodu, 
13) współpracuje z jednostkami koordynującymi kształcenie teoretyczne zawodowe 

uczniów w ODiDZ ( turnusy), 
14) wnioskuje do osoby prowadzącej szkołę o poszerzenie bazy pomocy dydaktycznych, 
15) koordynuje działania organów szkoły i współpracuje z nimi, 
16) decyduje w sprawach tygodniowego rozkładu zajęć, 
17) zapewnia bezpieczeństwo i higienę nauki i pracy uczniom i nauczycielom, 
18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa, 
19) odpowiada za całokształt pracy przed osobą prowadzącą i organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny, 
20) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły, 

wyznaczony przez osobę prowadzącą. 
 

§ 17 

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w szkole. 
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2. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz 

odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie jej obrad. 

3. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się z inicjatywy: 

1) przewodniczącego rady, 
2) osoby prowadzącej, 
3) co najmniej 1/3 jej członków. 

4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy jej członków. 

5. W zebraniach rady pedagogicznej może uczestniczyć również przedstawiciel osoby 

prowadzącej szkołę. 

6. W zebraniach rady pedagogicznej może również uczestniczyć kierownik praktycznej nauki 

zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu (mistrzowie szkolący). 

7. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

8. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej  

są protokołowane. 

9. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady 

pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej szkoły należy w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji lub eksperymentów pedagogicznych, 
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

11. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy w szczególności: 

1) opiniowanie organizacji pracy szkoły i tygodniowego planu zajęć lekcyjnych,      
2) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

12. Rada pedagogiczna odbywa zebrania przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie w związku z klasyfikacją uczniów, po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

13. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt nowego Statutu lub projekt zmian Statutu 

szkoły i opiniuje go.  

14. Szczegółowe zasady i tryb działania rady pedagogicznej określa jej regulamin. 

 

§ 18 

1. W szkole działa samorząd uczniowski. 
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2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są reprezentantami ogółu 

uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

5. Do kompetencji stanowiących samorządu uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu. 

6. Do kompetencji opiniodawczych samorządu uczniowskiego należy:  

1) opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,  
2) opiniowanie ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych.  
7. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, tj.: 

1) prawo do zapoznania z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, nauką zawodu a możliwością rozwijania  
i zaspakajania własnych zainteresowań, 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  
w porozumienie z dyrektorem szkoły, 

5) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

8. Szczegółowe zasady pracy samorządu uczniowskiego określa jego regulamin. 

 

§ 19 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych (trójek 

klasowych), wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego 

oddziału. 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców może występować do osoby prowadzącej szkołę, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkoły.  

5. Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły, 
2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki, 

6. Do kompetencji opiniodawczych rady rodziców należy:  
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1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia oraz 
wychowania szkoły, 

2) opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów, 
3) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania, 
4) zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 
7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa jej regulamin. 

 

§ 20 

Zasady współdziałania organów szkoły. 

1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego współdziałania i podejmowania decyzji  

w granicach swoich kompetencji określonych prawem. 

2. Określa się zasady współdziałania poszczególnych organów szkoły: 

1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania w granicach 
kompetencji określonych ustawą i statutem, 

2) wspólne rozwiązywanie problemów i omawianie ich na zebraniach rad 
pedagogicznych, 

3) zapewnienie przepływu bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły  
o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach poprzez: 

a) organizowanie zebrań wychowawcy z klasową radą rodziców, z samorządem 
klasowym,  

b) organizowanie spotkań dyrektora z przedstawicielami rady rodziców  
i samorządem uczniowskim, 

c) organizowanie apeli szkolnych. 
 

§ 21 

Rozwiązywanie sporów między organami szkoły. 

1. W miarę możliwości sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga się na drodze 

mediacji:  

1) dyrektor przyjmuje pisemne wnioski i bada pisemne skargi dotyczące nauczycieli  oraz 
pozostałych Zleceniobiorców wykonujących czynności niepedagogiczne,  

2) skargę lub wniosek dyrektor rozpatruje w ciągu 14 dni, po czym udziela odpowiedzi 
pisemnej zainteresowanej stronie, 

3) dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczyciele  
i rodzicem, a w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, 

4) dyrektor wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra 
publicznego,  
w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli 
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działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego 
wychowanków.   

2. W sprawach spornych z uczniami ustala się, co następuje:  

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego samorządu uczniowskiego  
za pośrednictwem przewodniczącego klasowego, 

2) przewodniczący samorządu w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia 
sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu 
rozstrzyga sporne kwestie, 

3) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne. 
 

Rozdział V 

Organizacja pracy szkoły 

§ 22 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ferii zimowych  

i letnich oraz przerw świątecznych określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

2. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym zawiera arkusz organizacji Szkoły, 

zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, a zatwierdzony przez osobę prowadzącą.   

 

§ 23 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale jest zgodna z odrębnymi przepisami. 

3. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie arkusza organizacji,  

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

4. Nauka w szkole rozpoczyna się i kończy zgodnie z przepisami obowiązującymi w szkołach 

publicznych. 

5. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie lekcyjnym lub 

modułowym. 

 

§ 24 

1. Godzina lekcyjna edukacyjnych zajęć teoretycznych trwa 45 minut. 

2. Corocznie dokonywany jest podział oddziałów na grupy na zajęciach, które tego 

wymagają, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zajęcia obowiązkowe z informatyki i z języków obcych nowożytnych, o ile zachodzi taka 

potrzeba, mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej. 

4. Zajęcia obowiązkowe z wychowania fizycznego, o ile zachodzi taka potrzeba, mogą być 

prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej. 
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5. Szkolny plan nauczania opracowuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra właściwego 

do spraw oświaty  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 

6. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest przez pracodawców na zasadach określonych  

w §  25 – 27. 

 

Rozdział VI 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 

§ 25 

1. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana u pracodawców przez instruktorów 

praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami oświatowymi, Kodeksem Pracy  

i rozporządzeniami wykonawczymi. 

2. Szkoła prowadzi kształcenie obejmujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne z przedmiotów 

ogólnokształcących oraz kieruje uczniów na teoretyczne dokształcanie zawodowe do 

ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego na okres 4 tygodni w każdym roku 

nauczania. 

3. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego zawartej pomiędzy pracodawcą, a młodocianym pracownikiem, stosownie  

do przepisów Kodeksu Pracy. 

 

§ 26 

1. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu 

zawiera pracodawca z młodocianym, w terminie przyjęć kandydatów do szkoły. 

2. Uczeń starający się o przyjęcie do szkoły zobowiązany jest do złożenia stosowanych 

dokumentów, w tym umowy o pracę i zaświadczeń lekarskich przewidzianych odrębnymi 

przepisami prawa. 

3. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy pracodawcą a młodocianym pracownikiem  

i brakiem kontynuacji nauki zawodu u innego lub tego samego pracodawcy powodującym 

przerwę powyżej 1 miesiąca, uczeń zostaje skreślony z listy uczniów.  

 

§ 27 

1. Szczegółowy zakres obowiązków ucznia – młodocianego pracownika w zakresie 

praktycznej nauki zawodu określa jego pracodawca zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Wymiar pracy ucznia- młodocianego pracownika na zajęciach praktycznych  

u poszczególnych pracodawców określa Kodeks Pracy. 

3. Każdy uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do zajęć praktycznych poprzez: 

a) zapoznanie się z  programem zajęć praktycznej nauki zawodu, 



  15  
 
 

b) odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia bhp oraz innych przewidzianych 
Kodeksem pracy szkoleń i badań, 

c) systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia, 
d) przestrzeganie zapisów Kodeksu pracy i regulaminu pracy, jeśli taki został 

wprowadzony u pracodawcy, 
e) dostosowanie się do ustalonego w zakładzie pracy harmonogramu dnia, 
f) rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę, 
g) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.  

4. Nieobecność na zajęciach praktycznej nauki zawodu musi być usprawiedliwiona. 

5. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zaświadczenie lekarskie lub inne 

zaświadczenie wynikające z przepisów prawa, które niezwłocznie należy dostarczyć 

pracodawcy, a w przypadku niemożliwości natychmiastowego dostarczenia zwolnienia 

należy poinformować o fakcie i przyczynie niestawienia się na zajęcia praktyczne 

pracodawcę oraz wychowawcę klasy. 

6. Współpraca szkoły z pracodawcami, prowadzącymi naukę zawodu uczniów – 

młodocianych pracowników, polega w szczególności na: 

1) kontrolowaniu przez szkołę realizacji programu praktycznej nauki zawodu oraz 
warunków jej odbywania, 

2) wymianie informacji o wynikach nauczania i zachowania, 
3) akceptowaniu ustalonych przez pracodawców oceny z zajęć praktycznych.  

7. Egzamin czeladniczy oraz egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie regulują 

odrębne przepisy. 

 

Rozdział VII 

Nauczyciele i inni Zleceniobiorcy wykonujący czynności niepedagogiczne w szkole. 

§ 28 

1. Nauczycielom oraz innym pozostałym Zleceniobiorcom wykonującym czynności 

niepedagogiczne w szkole, osoba prowadząca szkołę zleca wykonanie określonych 

czynności na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny.  

2. Nauczyciele i pozostali Zleceniobiorcy wykonujący czynności niepedagogiczne w szkole 

organizacyjnie podlegają dyrektorowi szkoły. 

3. W zakresie kwalifikacji nauczycielskich szkoła stosuje wymagania, które obowiązują  

w szkołach publicznych.  

4. Zakres zadań dla poszczególnych nauczycieli i innych zleceniobiorców ustala dyrektor 

szkoły w uzgodnieniu z osobą prowadzącą. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany należycie wykonywać wszystkie powierzone mu czynności  

i odpowiada za ich realizację przed dyrektorem szkoły. 
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6. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny, za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów.  

7. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 

1) wykonywanie zadań na rzecz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć 
organizowanych przez szkołę,  

2) realizacja procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, 
3) stosowanie zasad oceniania kryterialnego, bezstronność i obiektywizm w ocenianiu,  
4) sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, 
5) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, 
6) dbanie o frekwencję uczniów na zajęciach, 
7) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 
8) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez szkołę,  
9) pełnienie dyżurów na przerwach między lekcjami oraz przed rozpoczęciem zajęć, 
10) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 
11) aktywne uczestnictwo w zebraniach  Rady Pedagogicznej, 
12) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i pomaganie w ich 

eliminowaniu, 
13) właściwe i terminowe prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
14) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminu zawodowego, 
15) prowadzenie prac w ramach zespołów przedmiotowych, oddziałowych  

i zadaniowych. 
 

§ 29 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, środków 
dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu lub zajęć zgodnie z zatwierdzonym 
przez dyrektora szkoły zestawem programów nauczania, 

2) wyposażenia w niezbędne pomoce dydaktyczne, literaturą metodyczną, 
3) współdecydowania, jako członek Rady Pedagogicznej o kierunku rozwoju szkoły, 

koncepcji jej funkcjonowania, planie pracy, 
4) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów, 
5) wyrażania opinii w sprawie oceny zachowania swoich uczniów, 
6) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz form działań wychowawczych dla 

swoich uczniów. 
 

§ 30 

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy 

przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, mogą tworzyć zespoły przedmiotowe:  

1) zespoły zadaniowo-problemowe, 
2) zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale,  



  17  
 
 

3) zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wyłoniony spośród jego członków.  

3. Do zadań zespołów należy w szczególności:  

1) udział w opracowywaniu i ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów 
oraz programu wychowawczego szkoły, 

2) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych  
i profilaktycznych szkoły, 

3) udział w diagnozowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów, analizie ich wyników, 
opracowywaniu programów poprawy efektywności kształcenia i wychowania,  

4) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego.  
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale współpracują ze sobą w celu: 

1) korelacji i koordynacji oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych, 
2) opiniowania osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 
3) ustalenia i ewaluacji zestawu programów nauczania oraz wyboru szkolnego zestawu 

podręczników.               
 

§ 31 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą". 

2. Funkcje wychowawcy powierza się na cały okres kształcenia. 

3. Zadaniem wychowawcy oddziału jest: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 
2) inspirowanie uczniów do działań zespołowych, 
3) rozwiązywanie konfliktów powstających w zespole, 
4) otaczanie indywidualną opieką każdego z uczniów, 
5) planowanie różnych form życia zespołowego, 
6) współpraca z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, 
7) wykonywanie czynności administracyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami, 
8) korzystanie w pracy z pomocy merytorycznej i dydaktycznej dyrektora szkoły, 

pedagoga i rady pedagogicznej oraz ze strony wyspecjalizowanych tym zakresie 
placówek i instytucji oświatowych, 

9) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole,  
10) wspomaganie uczniów w zakresie samorządności, informowanie ich o wynikach  

i problemach w zakresie kształcenia i wychowywania, 
11) współpraca z kierownikiem praktycznej nauki zawodu oraz z instruktorami 

praktycznej nauki zawodu, 
12) współpraca z pracodawcami, 
13) współpraca z rodzicami uczniów, oraz włączanie ich w programowe i organizacyjne 

sprawy klasy i szkoły, 
14) współdziałanie z pedagogiem szkolnym,  
15) organizowanie doradztwa psychologicznego dla rodziców, 
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16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze 
ocen, świadectwa szkolne, „teczka wychowawcy”). 

4. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić:  

1) na podstawie decyzji dyrektora, 
2) w przypadku uzasadnionego wniosku i rezygnacji wychowawcy,  
3) na wniosek rodziców w przypadku udokumentowania argumentów wskazujących  

na konieczność takiej decyzji, 
4) na wniosek uczniów w przypadku udokumentowania argumentów wskazujących  

na konieczność takiej decyzji,      
5) dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 i pkt 4 jest 

zobowiązany w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku do:  
a) dokładnego zapoznania się z zasadnością zarzutów, 
b) przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej z wnioskującymi i wychowawcą klasy 

w celu złagodzenia konfliktu bądź uzgodnienia wspólnego stanowiska, co do 
możliwości rozwiązania zaistniałego sporu, 

c) zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej w sprawie zaistniałego konfliktu, 
d) zmiany wychowawcy w przypadku potwierdzenia się stawianych  

zarzutów i niemożności uregulowania stosunków pomiędzy wnioskującymi  
a wychowawcą. 

 

§ 32 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom i ich rodzicom jest udzielana zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

2. Pedagog  w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio dyrektorowi. 

3. Do zadań pedagoga  należy w szczególności: 

1) organizowanie i prowadzenie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów, rodziców i nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami, 

2) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających 
z Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

3) podejmowanie działań wychowawczo-profilaktycznych – koordynacja Programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

4) ścisła współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pracodawcami, poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, policją oraz 
placówkami systemu opieki i pomocy społecznej, 

5) systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów, 
6) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe, 
7) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 
8) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów, doradców zawodowych  

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i instytucjach rynku pracy, lekarzy itp., 
9) zorganizowanie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów  

w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie 
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ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz 
wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy, 

10) zorganizowanie  zajęć z poradnictwa zawodowego – indywidualnego i grupowego, 
11) współpraca ze szkołami prowadzącymi kształcenia zawodowe na terenie Powiatu 

Nowosądeckiego, 
12) monitorowanie losów absolwentów szkoły, 
13) gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących pracy zawodowej, rynku pracy, 

zawodów, 
14) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych oraz prowadzenie rejestru opinii i orzeczeń lekarskich, 
15) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 
16) organizowanie w miarę możliwości opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej, 
17) prowadzenie dokumentacji pedagoga.  

 
§ 33 

Zadania innych Zleceniobiorców wynikają z zakresu ich umów oraz odrębnych przepisów. 

 

Rozdział VIII 

Uczniowie szkoły 

§ 34 

1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na zasadach określonych w regulaminie 

szkolnym.  

2. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz rodzaje 

tej dokumentacji określają odrębne przepisy. 

 

§ 35 

1. Uczeń szkoły 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 i poszanowanie jego godności, 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 
4) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,  
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, 
6) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, 
7) reprezentowania szkoły na olimpiadach, konkursach, zawodach i innych imprezach 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, 
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8) rozwijania zainteresowań i zdolności, 
9) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narusza ona dóbr osobistych osób 

trzecich, 
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
11) poszanowania godności osobistej i nietykalności, 
12) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 
13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie  

się w organizacjach działających w szkole,  
14) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
15) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
16) składania skarg w sytuacji, kiedy prawa ucznia nie są respektowane, 
17) korzystania z poradnictwa pedagogicznego i zawodowego. 

 

§ 36 

1. Uczeń szkoły ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie, regulaminach szkoły oraz 
zarządzeniach dyrektora szkoły, 

2) utrzymywać schludny i czysty wygląd, 
3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i praktycznej nauce 

zawodu,  
4) usprawiedliwiać absencję zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole, 
5) uczestniczyć w uroczystościach, akademiach i innych imprezach organizowanych 

przez szkołę, 
6) dbać o ład i porządek w szkole, 
7) wystrzegać się szkodliwych nałogów, 
8) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek i kolegów, 

nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych osób, 
9) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 
10) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, 
11) szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, 
12) naprawić wyrządzoną szkodę, 
13) godnie zachowywać się w szkole i poza nią, 
14) dbać o honor i tradycję szkoły, 
15) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektor szkoły, 
16) respektować ustalenia innych organów szkoły, w tym Samorządu Uczniowskiego, 
17) dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,  
18) ubierać się stosownie do okoliczności, 
19) przestrzegać zakazu palenia papierosów i e-papierosów w szkole i na terenie 

należącym do szkoły, 
20) stosować się do zakazu używania sprzętu elektronicznego (telefonów komórkowych 

itp.) w czasie zajęć szkolnych. 
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§ 37 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) pracę na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, 
2) wzorową postawę, 
3) bardzo dobre wyniki w nauce, 
4) za wybitne osiągnięcia sportowe, muzyczne, plastyczne itp., 
5) 100 % frekwencję na zajęciach edukacyjnych,  
6) działalność na rzecz wolontariatu, 
7) dzielność i odwagę, 
8) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły: 

1) pochwałę ustną wychowawcy klasy na forum zespołu klasowego, 
2) pochwałę pisemną wychowawcy klasy odnotowaną w dokumentacji klasowej, 
3) pisemną pochwałę samorządu klasowego lub szkolnego, 
4) pochwałę dyrektora szkoły, odnotowaną w dokumentacji klasowej, 
5) list gratulacyjny dla ucznia lub jego rodziców, 
6) nagroda rzeczowa ufundowana przez dyrektora szkoły, 
7) wystąpienie z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

3. Stypendia, nagrody finansowe: 

1) stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń I i II klasy, który w wyniku 
klasyfikacji śródrocznej bądź rocznej uzyskał średnią ocen minimum 4,4 i co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania; 

2) nagroda za 100% frekwencję w szkole, w tym na turnusach zawodowych w okresie 
całego półrocza; 

3) stypendium za wyniki w nauce może otrzymać również uczeń klasy III, który  
w 3 letnim cyklu nauczania uzyskał średnią ocen minimum 4,4 oraz co najmniej  
bardzo dobrą ocenę zachowania. 

4) stypendia i nagrody wnioskowane przez dyrektora szkoły są zatwierdzane przez 
Prezesa Izby w miarę posiadanych środków finansowych.  

4. Uzyskanie nagrody przez ucznia odnotowuje się w jego dokumentacji. 

 

§ 38 

1. Za naruszenie obowiązków zawartych w Statucie szkoły i regulaminach ustala się 

następujące rodzaje kar: 

1) ustne upomnienie przez wychowawcę na forum zespołu klasowego, 
2) pisemna nagana udzielona przez wychowawcę, odnotowana w dokumentacji 

szkolnej, 
3) pisemna nagana udzielona uczniowi przez dyrektora szkoły z jednoczesnym 

powiadomieniem rodziców, 
4) naganę z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów, 
5) skreślenie z listy uczniów. 
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2. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać do dyrektora szkoły w terminie  

14 dni od dnia powzięcia informacji o ukaraniu. 

3. W przypadku spowodowanego niedbałością lub celowego zniszczenia mienia szkoły, 

niezależnie od zastosowanej kary uczeń lub jego rodzice zobowiązani są do naprawienia 

szkody.  

 

§ 39 

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

Uczniowskiego, dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten: 

1) opuścił w  półroczu ponad 50 % godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 
2) narusza zasady zachowania trzeźwości i używania używek (alkohol, tytoń, środki 

odurzające) w szkole lub poza nią, 
3) dopuszcza się przestępstw przeciwko przepisom o wychowaniu w trzeźwości oraz  

o przeciwdziałaniu narkomanii (np. sprzedaż lub podawanie do użycia środków 
odurzających, alkoholu itp.), 

4) dopuszcza się przemocy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły (agresja 
fizyczna lub psychiczna), 

5) dopuszcza się wykroczeń i przestępstw przeciwko mieniu (niszczenie mienia szkoły, 
wymuszanie pieniędzy i rzeczy materialnych od kolegów, nauczycieli i pracowników 
szkoły, kradzieże itp.), 

6) dopuszcza się wykroczeń i przestępstw przeciwko dokumentom (fałszowanie 
dokumentów, podrabianie lub przerabianie dokumentacji szkolnej, posługiwanie się 
fałszywymi dokumentami itp.), 

7) nagannie zachowuje się na imprezach szkolnych (dyskoteki, wycieczki, rajdy, zawody 
sportowe itp.),  

8) rozwiązano z nim umowę o pracę w celu nauki zawodu na podstawie § 52 Kodeksu 
Pracy, 

9) rozwiązano z nim naukę zawodu w inny sposób jak wymieniony w pkt 8 i nie zawarł 
kolejnej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w terminie jednego 
miesiąca. 

  

§ 40 

1. Skreślenie z listy ucznia odbywa się z zachowaniem następującej procedury: 

1) sporządza się notatkę o zaistniałym zdarzeniu w obecności wychowawcy  
i świadków, 

2) wychowawca, o ile zachowanie ucznia wypełnia znamiona, o których mowa w § 39 
zgłasza zaistniały fakt dyrektorowi szkoły, 

3) dyrektor zwołuje zebranie rady pedagogicznej, podczas którego wysłuchuje 
informacji o zaistniałym zdarzeniu, przedstawia opinię o uczniu, analizuje,  
czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na 
ucznia. Sprawdza czy uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi,  
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czy prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, czy udzielono mu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, a następnie podejmuje  stosowną uchwałę, 

4) dyrektor na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu 
uczniowskiego wydaje decyzję o skreśleniu ucznia. 

2. Decyzja o skreśleniu z listy uczniów winna zawierać: 

1) oznaczenie organu wydającego decyzję, 
2) datę wydania, 
3) oznaczenie strony lub stron, 
4) podanie podstawy prawnej, 
5) rozstrzygnięcie, 
6) uzasadnienie faktyczne i prawne,  
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, wskazanie organu 

odwoławczego, 
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do wydania decyzji. 
3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno zawierać, za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, 

wskazanie faktów, które dyrektor uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, 

przyczyn z powodu, których odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. 

4. Decyzja wymaga formy pisemnej.  

5. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji rady pedagogicznej do dyrektora 

szkoły w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

6. Jeżeli uczeń wniesie odwołanie, wstrzymuje to wykonanie decyzji. 

7. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od wniesienia odwołania może podtrzymać decyzje rady 

pedagogicznej lub też przychylić się do odwołania i zmienić decyzję o ukaraniu ucznia. 

8. Decyzja wydana przez dyrektora szkoły jest ostateczna. 

 

§ 41 

1. Usprawiedliwienia we właściwej formie wymaga każda nieobecność ucznia, na każdej 

godzinie zajęć lekcyjnych. 

2. Osobą uprawnioną do odnotowania usprawiedliwienia w dzienniku lekcyjnym jest 

wychowawca klasy, w wyjątkowych przypadkach pedagog lub dyrektor szkoły.  

3. Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności jest przekazanie wychowawcy odpowiednich 

dokumentów przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwiania nieobecności: 

a) zaświadczenie lekarskie o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach,  
b) zaświadczenie urzędowe wystawione przez organ sądowniczy, instytucję 

publiczną, itp. stwierdzające, że nieobecność ucznia wynikała z istotnych 
przyczyn,  

c) ustna lub pisemna prośba pracownika szkoły zawierająca  
uzasadnienie nieobecności ucznia spowodowane przyczynami wynikającymi  
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z prowadzonych zajęć dydaktycznych lub wychowawczych organizowanych  
w ramach statutowych zadań szkoły, 

d) tylko w wyjątkowych sytuacjach prośba rodzica ( prawnych opiekunów)  
o usprawiedliwienie nieobecności ucznia przekazana w formie pisemnej lub 
telefonicznej. 

 

§ 42 

1. W sprawach spornych między uczniami i nauczycielami uczącymi poszczególnych 

przedmiotów mediatorem jest wychowawca klasy. 

2. W przypadku nierozstrzygniętego sporu zbiorowego lub indywidualnego na terenie klasy 

uczeń może zwrócić się do dyrektora szkoły. 

3. W przypadku konfliktu między rodzicami a nauczycielami mediatorem jest dyrektor szkoły. 

4. W sprawach spornych pomiędzy nauczycielami a dyrektorem szkoły mediatorem jest 

osoba prowadząca. 

 

Rozdział IX 

Wewnątrzszkolny system oceniania 

§ 43 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
2) zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 
zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach  

i uzdolnieniach ucznia, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 
uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),  

2) ocenianie bieżące, śródroczne i roczne klasyfikowanie,  
3) warunki poprawiania ocen bieżących, śródrocznych, rocznych, 
4) sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, 
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5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.  

5. Nauczyciel przedstawia uczniom:  

1) przyjęty do realizacji program nauczania, 
2) cele, osiągnięcia edukacyjne i umiejętności wynikające z przyjętego programu 

nauczania, 
3) podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań i inne środki dydaktyczne. 

6. Ustalając ocenę, nauczyciel uwzględnia zdolności danego ucznia i dostosowuje 

wymagania do jego możliwości.  

7. Nauczyciel zobowiązany jest do umożliwienia uczniom samooceny ich wiadomości  

i umiejętności (wg reguł przyjętych w przedmiotowym systemie oceniania).  

                                                                   

§ 44 

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

(prawnych opiekunów) o:  

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

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 
3) rodzice potwierdzają zapoznanie się z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania  

w dzienniku lekcyjnym na pierwszym zebraniu klasowym w miesiącu wrześniu.  
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).  

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana 

uczniowi lub jego rodzicom.  

5. Rodzice mają wgląd w prace kontrolne w czasie dni otwartych (dyżuru nauczycieli)  

i zebrań rodzicielskich.  

6. Nauczyciel informuje ucznia o każdej bieżącej ocenie oraz wpisuje ją do dziennika i na 

prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnych opiekunów) powinien ją uzasadnić.  

                                                                        

§ 45 

Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. 
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§ 46 

1. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego i informatyki, należy w szczególności brać 

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność 

udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez 

szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii.  

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

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

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

                    

§ 47 

1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla 
ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 

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- na podstawie tej 
opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 

4) u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej 
poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

                                                                                        

§ 48 

1. Nauczyciel sprawdza i ocenia umiejętności i wiadomości oraz postępy ucznia na podstawie: 
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1) pisemnych pomiarów dydaktycznych, 
2) testów osiągnięć szkolnych, 
3) odpowiedzi ustnych, 
4) prac domowych długoterminowych, 
5) projektów wykonywanych przez ucznia, 
6) prac ucznia o charakterze praktycznym, 
7) aktywności ucznia podczas zajęć, 
8) innych form aktywności ucznia ujętych w przedmiotowym systemie oceniania. 

2. Przy wystawianiu ocen z wychowania fizycznego oraz zajęć praktycznych należy  

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W przedmiotach tych obowiązują 

odrębne zasady oceniania sformułowane w przedmiotowym systemie ocenianiu. 

3. Ocena ma na celu określenie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań na poszczególne stopnie, ujętych  

w przedmiotowych kryteriach oceniania, przy czym: 

a) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie potrafi wykonać zadań  
o charakterze odtwórczym przy pomocy nauczyciela oraz nie opanował 
wszystkich umiejętności i wiadomości koniecznych, braki w ukształtowanych 
i posiadanych wiadomościach uniemożliwiają mu dalszy proces kształcenia, 

b) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który wykonuje zadania o charakterze 
odtwórczym pod kierunkiem nauczyciela oraz ukształtował umiejętności  
i posiada wiadomości konieczne (70% wymagań poziomu podstawowego),  
a ewentualne braki jest w stanie nadrobić w ciągu dalszego procesu 
kształcenia, 

c) stopień dostateczny otrzymuje uczeń,, który samodzielnie wykonuje zadania  
o charakterze odtwórczym oraz ukształtował umiejętności i posiada 
wiadomości na poziomie wymagań podstawowych, 

d) stopień dobry otrzymuje uczeń, który wykonuje samodzielnie typowe zadania 
oraz ukształtował umiejętności i posiada wiadomości na poziomie 
podstawowym i co najmniej 70% wymagań z poziomu ponadpodstawowego 
(rozszerzające), 

e) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który samodzielnie wykonuje zadania 
nietypowe oraz ukształtował umiejętności i posiada wiadomości na poziomie 
podstawowym i co najmniej 90% wymagań z poziomu ponadpodstawowego 
(rozszerzające i dopełniające), 

f) stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia kryterium na stopień bardzo 
dobry oraz ukształtował umiejętności i posiada wiadomości wykraczające poza 
program nauczania zajęć edukacyjnych.   

4. Przy ustalaniu oceny śródrocznej lub rocznej można stosować metodę tradycyjną lub  

z wykorzystaniem średniej ważonej. 
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§ 49 

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

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, ze wszystkich zajęć odbytych na 

turnusach dokształcania praktycznego w zakresie danego zawodu oraz z praktycznej nauki 

zawodu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego oraz roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania wyższą od nagannego. 

2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał w klasie programowo 

najwyższej ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,  

ze wszystkich zajęć odbytych na turnusach dokształcania praktycznego w zakresie danego 

zawodu oraz z praktycznej nauki zawodu klasyfikacyjne oceny wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

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

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

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

§ 50 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia  
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy  
oraz jak powinien dalej się uczyć. 
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach 
według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6; 
2) 2) stopień bardzo dobry – 5; 
3) stopień dobry – 4; 
4) stopień dostateczny – 3; 
5) stopień dopuszczający – 2; 
6) stopień niedostateczny – 1. 
7) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 – 5. 
8) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 6.  
3. Ocenianie bieżące polega na ustaleniu cząstkowej oceny w skali od 1 do 6. 

1) w bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie tzw. ocen połówkowych, czyli plus 
(+), minus (-) w przypadku stopni bardzo dobrych, dobrych, dostatecznych.  

 2) oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 
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OZNACZENIE  CYFROWE SKRÓT  LITEROWY 

  6   cel. 

  5   bdb 

+5 + bdb 

- 5 - bdb 

  4    db 

                          + 4 + db 

                           - 4  - db 

  3    dst 

                          + 3 + dst 

                           - 3 -  dst 

  2     dop. 

  1    ndst 

      

3) w dzienniku lekcyjnym ocena bieżąca z zajęć edukacyjnych jest wpisywana 

oznaczeniem cyfrowym: 6, 5, + 5, - 5, 4, + 4, - 4, 3, + 3, - 3, 2, 1. Nie wolno stosować innych 

znaków. 

4. Prace pisemne (prace klasowe, kartkówki, sprawdziany, projekty itp.) są oceniane  

za samodzielność, staranność, jakość i ilość poprawnie wykonanych zadań wg zasady: skala 

procentowa: 

1) 30 % – niedostateczny 
2) 31 – 50 % – dopuszczający 
3) 51 – 70 % – dostateczny 
4) 71 – 85 % – dobry 
5) 86 – 100 % – bardzo dobry 
6) 100% odpowiedzi na bdb oraz 100 % z zadania dodatkowego – celujący 

5. Ocenianie uczniów odbywa się systematycznie i obejmuje różne formy: 

1) wypowiedzi ustne, 
2) krótkie wypowiedzi pisemne, 
3) dłuższe wypowiedzi pisemne mające na celu sprawdzenie wiadomości obejmujących 

znaczne partie materiału (sprawdziany, testy, prace klasowe, wypracowania itp.), 
4) pracę samodzielną ucznia (prace domowe, prace semestralne, referaty, projekty, 

zadania wykonane na platformie w systemie e – learningu itp.), 
5) pracę w grupie, 
6) umiejętności i zaangażowanie na przedmiotach artystycznych i wychowaniu 

fizycznym, 
7) aktywność ucznia w trakcie semestru, jego udział w działalności pozalekcyjnej, 

samodzielne i twórcze rozwijanie swoich wiadomości i uzdolnień, udział  
w olimpiadach przedmiotowych i konkursach oceniana jest sumarycznie na koniec 
okresu.  



  30  
 
 

6. Przy ustalaniu oceny na zakończenie okresu i oceny rocznej nauczyciel musi kierować się 

wagą ocen cząstkowych.  

1) największą wagę mają oceny z odpowiedzi ustnych i ze sprawdzianów pisemnych,  
2) ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych. 

7. W dzienniku lekcyjnym mogą pojawiać się dodatkowo następujące wpisy: 

      N – nieobecność na pisemnej formie sprawdzania wiedzy; 

 (kropka) – aktywność lub braki.     
8. Aktywność lub braki oznaczane są „kropkami”. Sposób ich zapisu w dzienniku lekcyjnym  

zależy od nauczyciela (różne kolory czy rubryki). Uzyskane „kropki” nie przechodzą na 

następny okres. 

1) w przypadku, gdy uczeń zgłasza się na lekcji, aktywnie pracuje w grupie, przynosi 
dodatkowe materiały itp. otrzymuje „kropkę”(10 kropek = bdb),            

2) za brak krótkiego zadania w różnej formie (np. praca pisemna, nieprzeczytanie tekstu 
kultury, brak poprawy zadania itp.) brak podręcznika, przyborów- uczeń otrzymuje 
„kropkę” w przeliczeniu 5 kropek = ndst. 

9. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą 

ocenę nie niższą niż celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca 

nadobowiązkowa nie może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej,  

a proponowaną ocenę dopuszczającą lub dostateczną musi zaakceptować uczeń. 

10. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę przez ucznia niezadawalającej go oceny  

(z wyjątkiem prac długoterminowych np. projekt, portfolio itp.) w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela (nie dłuższym jednak niż 3 tygodnie od pierwotnego terminu formy 

kontroli), przy czym nie anuluje się uzyskanej poprzednio oceny. 

1) poprawiając ocenę ndst, wpisuje się ocenę tylko wyższą od ndst, 
2) poprawiając ocenę niezadawalającą (inną niż ndst), wpisuje się każdą ocenę, nawet 

gorszą od poprzednio uzyskanej. 
11. Odpisywanie (ściąganie) od kolegów, z internetu, korzystanie ze „ściąg” oraz  

z podpowiadania na kontrolnych pracach pisemnych i w trakcie odpowiedzi ustnych – jest 

zabronione i równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

12. Uczniowie powinni być poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie  

i zakresie pisemnego sprawdzianu wiadomości, a fakt ten odnotowuje nauczyciel  

w dzienniku lekcyjnym, pisząc czerwoną literę „S”. Jeżeli sprawdzian nie odbędzie się  

w zaplanowanym terminie z przyczyn losowych, to zostaje on przeprowadzony na najbliższej 

lekcji danego przedmiotu bez względu na liczbę wcześniej zapisanych w dzienniku 

sprawdzianów. Dotyczy to jedynie przedmiotów, które odbywają się tylko raz w tygodniu. 

13. W ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian (trwający godzinę lekcyjną  

i obejmujący większą partię materiału), a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. 
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14. Krótkie formy sprawdzające tzw. „kartkówki”, trwające do 20 minut, mogą obejmować 

materiał z najwyżej 3 jednostek tematycznych. Ich liczba w ciągu dnia i tygodnia jest 

nieograniczona, a o terminie uczniowie nie muszą być informowani. 

15. Sprawdziany pisemne nauczyciel ocenia i zwraca do 14 dni roboczych od terminu 

napisania, a kartkówki – do 7 dni.  

16. Dłuższe prace pisemne np. wypracowania, prace klasowe, prace metodą projektu, itp. 

nauczyciel ocenia i zwraca w terminie do 21 dni roboczych. 

17. Jeśli nauczyciel przekroczy wyżej wymienione terminy oddania prac, nie może wpisać 

ocen do dziennika bez zgody ucznia.  

18. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela, termin oddania prac liczony jest od daty 

powrotu nauczyciela do pracy. 

19. O ocenie z prac pisemnych uczeń zostaje poinformowany, a prace przechowuje się  

w szkole do końca roku szkolnego i udostępnia do wglądu rodzicowi (prawnemu 

opiekunowi) na jego prośbę. 

 

§ 51 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem 

ust. 2, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym 

ustala się w wyniku przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala pracodawca.  

4. Ocena śródroczna i roczna musi być ustalona na podstawie co najmniej trzech ocen 

cząstkowych w przypadku 1 godziny tygodniowo danego przedmiotu, co najmniej czterech 

ocen cząstkowych w przypadku 2 godzin tygodniowo danego przedmiotu oraz co najmniej 

pięciu ocen cząstkowych w przypadku większej ilości godzin danego przedmiotu, 

uwzględniając zarówno odpowiedzi ustne i pisemne (z wyjątkiem wychowania fizycznego). 

5. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów musi przebiegać rytmicznie w ciągu całego roku.                                                                        

 

§ 52 

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

1) wzorowe, 
2) bardzo dobre, 
3) dobre, 
4) poprawne, 
5) nieodpowiednie, 
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6) naganne. 
2. Ocenie zachowania podlegać będą następujące elementy: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2) postępowanie  zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje 

szkoły, 
3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
4) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; kultura słowa, 
5) okazywanie szacunku innym osobom, 
6) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje 

szkoły, 
3) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
6) okazywanie szacunku innym osobom, 
7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 
8) frekwencja i usprawiedliwione lekcje, nieobecności nieusprawiedliwione uczeń 

odpracowuje na praktyce, 
9) aktywność społeczna, 
10) poszanowanie mienia szkolnego, 
11) estetyczny wygląd, 
12) spóźnienia. 

4. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca na podstawie: 

1) obserwacji zachowania ucznia, na podstawie, której systematycznie dokonuje analizy 
zachowania ucznia, 

2) opinii nauczycieli uczących w danej klasie, 
3) opinii uczniów danej klasy, 
4) samooceny ucznia. 

5. Wychowawca wpisuje ocenę z zachowania do dziennika nie później niż 3 dni przed radą 

pedagogiczną klasyfikacyjną. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych czy promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 53 

1. Ocena z zachowania jest sumą informacji spostrzeżeń, które przez cały rok o zachowaniu 

ucznia zbiera wychowawca. Wychowawca danej klasy dokonuje systematycznej analizy 

zachowania ucznia, wpisując spostrzeżenia do karty obserwacji ucznia.  
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2. Uczeń jest systematycznie informowany o zastrzeżeniach, pochwałach dotyczących 

zachowania. Informacja wychowawcy przekazywana jest uczniowi nie rzadziej niż raz na dwa 

miesiące na godzinie wychowawczej. 

3. Nauczyciel wychowawca zbiera opinie i uwagi pozostałych nauczycieli na temat 

zachowania uczniów swojej klasy i uwzględnia je w karcie obserwacji ucznia. 

4. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

5. Dla uczniów z orzeczeniami i opiniami o dysfunkcjach ocena będzie dostosowana do 

indywidualnych zaleceń. 

6. Uczeń ma prawo do uzasadnienia otrzymanej oceny.  
7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu 
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
 

§  54 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) jest inicjatorem prac na rzecz szkoły czy klasy, 
b) dba o estetykę wyglądu i otoczenia, 
c) dba o kulturę słowa, 
d) ma wszystkie lekcje usprawiedliwione w ustalonym terminie, 
e) reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych, 
f) dopuszcza się dwa spóźnienia na półrocze, 
g) jest zawsze taktowny, uprzejmy i życzliwy dla kolegów i nauczycieli, 
h) jest bezinteresowny, chętnie pomaga innym i wykonuje polecenia, 
i) reaguje na zło, przeciwstawia się agresji i przemocy, 
j) jest uczciwy w życiu społecznym, 
k) szanuje godność własną i innych, nie przeżywa, nie ośmiesza kolegów, 
l) nie ulega nałogom np. palenie papierosów, picie alkoholu, 
m) troszczy się o mienie szkolne i innych, 
n) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) dba o estetykę własnego wyglądu i otoczenia,  
b) nie używa wulgarnych słów, 
c) reaguje na zło – przeciwstawia się przemocy, 
d) jest uprzejmy i życzliwy wobec kolegów i starszych, 
e) wykonuje polecenia nauczyciela, 
f) dba o bezpieczeństwo własne i innych, 
g) troszczy się o mienie szkolne, 
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h) reprezentuje klasę w konkursach – zdobywa czołowe miejsca, 
i) aktywnie włącza się w życie szkoły, 
j) nie ulega nałogom (nie pali, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków), 
k) jest uczciwy w życiu społecznym, 
l) w ciągu semestru opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 8 godzin 

lekcyjnych. 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) dba o estetykę własnego wyglądu i otoczenia, 
b) nie używa wulgarnych słów, 
c) nie zawsze reaguje na zło i przeciwstawia się przemocy, 
d) jest uprzejmy i życzliwy wobec kolegów i starszych, 
e) nie lekceważy poleceń nauczyciela, 
f) dba o bezpieczeństwo własne i innych, 
g) troszczy się o mienie szkolne, 
h) bierze udział w imprezach szklonych, klasowych, 
i) nie ulega nałogom (nie pali, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków), 
j) jest uczciwy w życiu społecznym, 
k) w ciągu semestru opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 16 godzin 

lekcyjnych. 
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) dba o własny wygląd, 
b) nie używa wulgarnych słów, 
c) nie lekceważy poleceń nauczyciela, 
d) jest uprzejmy i życzliwy wobec kolegów i nauczycieli, 
e) nie przeciwstawia się przemocy i agresji, 
f) czasem popada w konflikt z kolegami, 
g) rzadko włącza się w życie klasy i szkoły, 
h) troszczy się o mienie szkoły i własne, 
i) nie ulega nałogom (nie pali, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków), 
j) w ciągu semestru opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 30 godzin 

lekcyjnych. 
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) nie dba o swój wygląd, higienę osobistą i estetykę otoczenia, 
b) jest wulgarny, brak mu kultury słowa, 
c) lekceważy polecania nauczycieli, 
d) jest nieuczciwy, kłamie, przywłaszcza cudzą własność, oszukuje, podrabia 

podpis rodziców/ opiekunów prawnych, 
e) nie włącza się w życie klasy i szkoły, 
f) nie troszczy się o mienie szkoły i własne, 
g) wszczyna kłótnie i bójki, 
h) ulega nałogom np. palenie papierosów, 
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i) w ciągu semestru opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 50 godzin 
lekcyjnych. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymogów na powyższe kryteria, 
b) nie dba o swój wygląd, 
c) lekceważy polecenia nauczycieli, 
d) jest wulgarny, brak mu kultury słowa, 
e) nie włącza się w życie klasy i szkoły, 
f) jest nieuczciwy, oszukuje, kłamie, kradnie, 
g) wchodzi w konflikt z prawem, demonstruje agresję, przemoc wandalizm, 
h) ulega nałogom, 
i) wagaruje, ma ponad 50% nieusprawiedliwionych obowiązkowych zajęć 

lekcyjnych. 
 

§ 55 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia  

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Uczeń lub jego rodzic winni wskazać, jaki przepis dotyczący trybu oceniania został 

złamany. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1.  

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

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

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności zajęć edukacyjnych ustala się z uczniem  

i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 
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2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 
b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie, 
d) pedagog szkolny, 
e) psycholog, 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
g) przedstawiciel rady rodziców. 

6. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 
8. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ucznia.  

Protokół zawiera: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, 
c) zadania (pytania) sprawdzające, 
d) informację o ustnych odpowiedziach ucznia, 
e) wynik sprawdzianu, 
f) oraz ustaloną ocenę. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) ustaloną ocenę, 
b) skład komisji, 
c) termin posiedzenia komisji, 
d) wynik głosowania, 
e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości  
i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  
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§ 56 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 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 pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na pisemny wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek o przeprowadzenie 

egzaminu klasyfikacyjnego powinien zostać złożony w sekretariacie szkoły w terminie 3 dni 

od otrzymania informacji o przewidywanym braku klasyfikacji z danego przedmiotu. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny  

lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej.  

6. Część pisemna trwa 45 minut (w przypadku języka polskiego 60 minut). Egzaminator 

układa jeden zestaw zadań wraz z punktacją, zadania układane są w oparciu o program 

nauczania i powinny wśród nich znajdować się zadania o różnym stopniu trudności.  

Przy układaniu i ocenie pytań uwzględnia się wymagania edukacyjne z danego przedmiotu. 

7. W części ustnej uczeń losuje jeden zestaw zadań, uczeń ma 15 minut na przygotowanie 
oraz 15 minut na odpowiedź. 
8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji, 
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym  

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

12. Uczeń powinien zdać egzamin klasyfikacyjny nie później niż w dniu poprzedzającym 

zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Dokładny termin powinien  

być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, zagadnienia egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego.  

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

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

przez dyrektora szkoły. 

 

§ 57 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć.  

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 
przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 
3) nauczyciel prowadzący te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 
5. Nauczyciel, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako 

osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,   

z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu   

z dyrektorem tej szkoły. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

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

przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 
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8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może w ciągu danego 

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

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,  

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

realizowane w klasie programowo wyższej. 

                                                                                   

§ 58 

1. Ustala się następujący tryb i formę informowania uczniów i jego rodziców (opiekunów 

prawnych) o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej zachowania: 

1) w trakcie dnia otwartego oraz zebrań rodzice (opiekunowie prawni) mają możliwość 
konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i wychowawcą klasy, 

2) na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy  
są zobowiązani ustnie poinformować ucznia o przewidywanych dla niego 
śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 
śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania,  

3) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia są informowani o śródrocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania 
na spotkaniu z wychowawcą, 

4) oceny roczne winny być znane uczniowi i rodzicowi (opiekunowi prawnemu)  
na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, natomiast 
zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotu- na miesiąc przed klasyfikacją, 

5) uczeń o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku informowany jest ustnie 
wobec klasy, a rodzic (opiekun prawny) pisemnie lub ustnie w czasie indywidualnego 
spotkania w szkole, co potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym,  

6) w przypadku nieobecności rodziców (opiekunów prawnych) uczniów zagrożonych  
na zebraniu konsultacyjnym, informacja o przewidywanej ocenie niedostatecznej  
z przedmiotu i nagannej ocenie zachowania zostaje wpisana przez wychowawcę  
na blankiecie opatrzonym pieczątką szkoły, a uczeń jest zobowiązany do przekazania 
informacji do podpisu rodzicom i zwrotu blankietu do wychowawcy w ciągu dwóch 
dni (odbiór blankietu potwierdza uczeń swoim podpisem). 

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§ 59 

1. Ilekroć w przepisach Statutu mowa jest o osobie prowadzącej, jej kompetencje  

wykonuje Zarząd Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Prezes Zarządu  

lub w zakresie udzielonego  pełnomocnictwa Dyrektor Biura Izby. 
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2. W sprawach pedagogicznych szkołę reprezentuje dyrektor szkoły, a w pozostałych 

sprawach osoba prowadząca. 

 

 

§ 60 

1. Obsługę administracyjno-finansową zapewnia szkole osoba prowadząca. 

2. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania z treścią niniejszego Statutu uczniów 

oraz ich rodziców (opiekunów prawnych). 

 

§ 61 

1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Szkoła posiada własną stronę internetową oraz używa logo Izby Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. 

 

§ 62 

1. Zmiany statutu dokonuje osoba prowadząca szkołę, informuje jednocześnie o dokonanych 

zmianach Starostę Nowosądeckiego w terminie określonym w ustawie. 

2. Zmiany treści statutu dokonuje Zarząd Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym 

Sączu stosowną uchwałą. 

 

§ 63 

Szkoła może zostać zlikwidowana w trybie i na zasadach określonych w ustawie. 

 

§ 64 

Źródłami finansowania szkoły są następujące dochody: 

1) wpłaty dobrowolne pracodawców, 
2) dotacje  z budżetu powiatu, 
3) dotacje z budżetu osoby prowadzącej, 
4) inne źródła.  

 

§ 65 

1. W latach szkolnych 2017/2018, 2019-2020 w Branżowej Szkole I Stopnia w Krynicy-Zdroju 

Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu prowadzi się klasy dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krynicy-Zdroju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  

w Nowym Sączu, aż do czasu wygaszenia tych klas. 

2. Do klas, o których mowa w ust. 1 stosuje się dotychczasowe przepisy (w tym Statut Szkoły) 

dotyczące zasadniczych szkół zawodowych.  
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§ 66 

W sprawach nieuregulowanych statutem stosuje się inne przepisy prawa, jeśli dotyczą 

działalności szkoły. 

 

 

 

Statut uchwalony w dniu 14.06.2017 r. Uchwałą Nr 33/2017 Zarządu Izby Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. 

 

 


