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Rozdzia  I 
NAZWA SZKO Y 

 
 

§ 1. 
1. Szko a pos uguje si  nazw  Zespó  Szkó  Technicznych i Ogólnokszta cych Nr 4 

im. Marii Sk odowskiej-Curie w om y. 
 
2. Siedzib  Zespo u, zwanego dalej Szko , jest kompleks budynków przy ulicy 

Zielonej 21 w om y. 
 
 

§ 2. 
W sk ad Zespo u wchodz  nast puj ce szko y: 
1. IV Liceum Ogólnokszta ce w om y, 
2. Technikum Nr 4 w om y, 
3. Bran owa Szko a I stopnia Nr 4 w om y. 

 
 

§ 3. 
1. Organem prowadz cym Zespó  Szkó  Technicznych i Ogólnokszta cych Nr 4 

w om y jest Miasto om a, którego siedziba mie ci si  przy ulicy Stary Rynek 14, 
18-400 om a, a nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator O wiaty z siedzib  
przy ulicy Plac Ko ciuszki 9, 15-950 Bia ystok. 

 
2. Zespó  Szkó  Technicznych i Ogólnokszta cych Nr 4 w om y od dnia 1 stycznia 

2008 r. jest jednostk  bud etow . 
 

 
§ 4. 

1. Technikum Nr 4 w om y kszta ci w zawodach: 
1) technik budownictwa - 311204, 
2) technik hotelarstwa - 422402, 
3) technik ywienia i us ug gastronomicznych - 343404, 
4) inne zawody po uzgodnieniu z organem prowadz cym. 

 
2. Bran owa Szko a I stopnia Nr 4 w om y kszta ci w zawodach: 

1) monter zabudowy i robót wyko czeniowych w budownictwie - 712905, 
2) murarz-tynkarz - 711204, 
3) inne zawody po uzgodnieniu z organem prowadz cym. 

 
 

§ 5. 
IV Liceum Ogólnokszta ce w om y wchodz ce w sk ad Zespo u Szkó  Technicznych 
i Ogólnokszta cych Nr 4 w om y prowadzi dzia alno  dydaktyczno-wychowawcz  
w dziedzinie obronno ci pa stwa. 
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Rozdzia  II 
KIERUNKI  ORGANIZOWANIA  KSZTA CENIA,  WYCHOWANIA  

I OPIEKI 
 
 

§ 6. 
Cele i zadania Szko y w zakresie kszta cenia i wychowania reguluj : 
1. przepisy prawa o wiatowego, 
2. Szkolny Zestaw Programów Nauczania,  
3. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny, 
4. Szkolny System Oceniania, 
5. Wewn trzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 
 
 

§ 7. 
1. Szko a w zakresie kszta cenia i wychowania zapewnia uczniom: 

1) zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiej tno ci umo liwiaj cych podejmowanie 
dalszego kszta cenia, 

2) przygotowanie do aktywnego wej cia na rynek pracy, 
3) poznawanie zasad rozwoju osobowego z uwzgl dnieniem kompetencji 

spo ecznych. 
 
2. Szko a organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczn  polegaj  na wspieraniu 

rodziców i nauczycieli w rozwi zywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 
oraz rozwijaniu ich umiej tno ci wychowawczych w celu zwi kszenia efektywno ci 
pomocy udzielanej uczniom. 

 
3. Szko a zapewnia uczniom bezpiecze stwo podczas zaj  lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
 
 

§ 8. 
1. Szko a mo e organizowa  (po zdiagnozowaniu przez wychowawc  lub otrzymaniu 

ciwej dokumentacji, np. za wiadczenia) w miar  mo liwo ci pomoc materialn  
uczniom znajduj cym si  w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej.  

 
2. Szko a przy rozwi zywaniu problemów wychowawczych wspó dzia a z poradniami 

psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami wiadcz cymi specjalistyczn  
pomoc uczniom i rodzicom zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

 
 

§ 9. 
1. Szczegó ow  organizacj  i formy wspó dzia ania z rodzicami reguluj  zasady zawarte 

w Statucie Zespo u Szkó  Technicznych i Ogólnokszta cych Nr 4 im. Marii 
Sk odowskiej-Curie w om y oraz Regulaminie Rady Rodziców. 

 
2. Tre ci zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym uchwala Rada 

Rodziców w porozumieniu z Rad  Pedagogiczn . 
 

§ 10. 
W organizowaniu egzaminów zewn trznych Szko a wspó pracuje z Okr gow  Komisj  
Egzaminacyjn  w om y.  
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§ 11. 
1. Dzia alno  Szko y jest finansowana z bud etu pa stwa, bud etu Miasta om a oraz 

z innych róde . 
 
2. Szko a mo e by  wspomagana finansowo w formie darowizn i dobrowolnych wp at 

na konto Rady Rodziców. 
 
3. ród em rodków finansowych jest równie  fundusz Rady Rodziców. 
 
4. Za zobowi zania materialne uczniów wobec Szko y odpowiadaj  rodzice / prawni 

opiekunowie. 
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Rozdzia  III 
ORGANY SZKO Y I ICH KOMPETENCJE 

 
 

§ 12. 
Organami Szko y s : 
1. Dyrektor Szko y, 
2. Rada Pedagogiczna, 
3. Samorz d Uczniowski, 
4. Rada Rodziców. 
 

 
§ 13. 

1. Do kompetencji Dyrektora Szko y nale : 
1) kierowanie dzia alno ci  Szko y i reprezentowanie jej na zewn trz, 
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dzia ania prozdrowotne, 
4) realizowanie uchwa  Rady Pedagogicznej podj tych w ramach jej kompetencji 

stanowi cych, 
5) wstrzymywanie wykonania uchwa  Rady Pedagogicznej niezgodnych 

z obowi zuj cymi przepisami, 
6) dysponowanie rodkami okre lonymi w planie finansowym Szko y i ponoszenie 

wraz z g ównym ksi gowym odpowiedzialno ci za prawid owe ich wykorzystanie, 
7) wspó dzia anie ze szko ami wy szymi oraz zak adami kszta cenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych, 
8) wykonywanie zada  zwi zanych z zapewnieniem bezpiecze stwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zaj  organizowanych przez Szko , 
9) wykonywanie innych zada  wynikaj cych z przepisów szczególnych, 
10) tworzenie warunków do dzia ania w szkole stowarzysze  wolontariuszy i innych 

organizacji, w szczególno ci harcerskich, których celem statutowym jest 
dzia alno  wychowawcza lub rozszerzania i wzbogacania form dzia alno ci 
dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej Szko y, 

11) wspó praca z piel gniark  lub higienistk  szkoln , lekarzem i lekarzem dentyst  
sprawuj cymi profilaktyczn  opiek  zdrowotn  nad m odzie , w tym udost pnia 
imi , nazwisko i numer PESEL ucznia celem w ciwej realizacji tej opieki, 

12) ustalanie w porozumieniu z organem prowadz cym kierunków kszta cenia 
zawodów, w których kszta ci szko a, po zasi gni ciu opinii powiatowej 
i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodno ci z potrzebami rynku pracy. 

 
2. Dyrektor Szko y podejmuje decyzj  o skre leniu ucznia z listy uczniów na podstawie 

uchwa y Rady Pedagogicznej po zasi gni ciu opinii Samorz du Uczniowskiego. 
 
3. Dyrektor jest kierownikiem zak adu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli 

i pracowników nie b cych nauczycielami. Dyrektor w szczególno ci decyduje 
w sprawach: 
1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szko y, 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz dkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szko y, 
3) wyst powania z wnioskami po zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznacze , nagród i innych wyró nie  dla nauczycieli oraz pozosta ych 
pracowników szko y, 



Strona 6 z 49 
 

4) tworzenia zespo ów problemowo-zadaniowych, 
5) Dyrektor Szko y wraz z g ównym ksi gowym podpisuj  dokumenty sk adane 

do banku. 
 

 
§ 14. 

1. W Szkole tworzy si  stanowiska kierownicze: 
1) wicedyrektora lub wicedyrektorów w zale no ci od potrzeb i zgodnie z odr bnymi 

przepisami, 
2) kierownika szkolenia praktycznego, 
3) ównego ksi gowego, 
4) kierownika gospodarczego. 
 

2. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwo ania z niego dokonuje Dyrektor Szko y 
po zasi gni ciu opinii organu prowadz cego oraz Rady Pedagogicznej. 

 
3. Powierzenie i odwo anie z innych stanowisk kierowniczych dokonuje Dyrektor Szko y. 
 
4. Osoby pe ni ce funkcje kierownicze wykonuj  zadania zgodnie z ustalonym 

przez Dyrektora przydzia em czynno ci. 
 
5. Przydzia  czynno ci poszczególnych osób zajmuj cych stanowiska kierownicze 

do cza si  do akt osobowych i aktualizuje w miar  potrzeb. 
 
 

§ 15. 
1. W Szkole dzia a Rada Pedagogiczna b ca Rad  Pedagogiczn  Zespo u Szkó  

Technicznych i Ogólnokszta cych Nr 4 im. Marii Sk odowskiej-Curie w om y, 
w sk ad której wchodz : dyrektor Szko y i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole 
oraz pracownicy innych zak adów pracy pe ni cy funkcj  instruktorów praktycznej 
nauki zawodu lub prowadz cy prac  wychowawcz  z m odocianymi pracownikami 
w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna 
i wychowawcza stanowi podstawowe zaj cie.  

 
2. Przewodnicz cym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szko y, który zwo uje i prowadzi 

jej posiedzenie. 
 

3. Zawiadamianie cz onków Rady Pedagogicznej o terminie i porz dku posiedze  
reguluje regulamin Rady Pedagogicznej. 

 
4. Zebrania Rady Pedagogicznej s  organizowane przed rozpocz ciem roku szkolnego, 

w ka dym okresie (semestrze) w zwi zku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, 
po zako czeniu rocznych zaj  dydaktyczno-wychowawczych oraz w miar  bie cych 
potrzeb. Zebrania mog  by  organizowane na wniosek organu sprawuj cego nadzór 
pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szko y, organu prowadz cego szko  
albo co najmniej 1/3 cz onków Rady Pedagogicznej.  

 
5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mog  równie  bra  udzia , z g osem doradczym, 

osoby zapraszane przez jej przewodnicz cego za zgod  lub na wniosek Rady 
Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzysze  i innych organizacji, 
w szczególno ci organizacji harcerskich, których celem statutowym jest dzia alno  
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wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia alno ci dydaktycznej, 
wychowawczej i opieku czej szko y lub placówki. 

 
6. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwa y zwyk  wi kszo ci  g osów w obecno ci 

co najmniej po owy jej cz onków. 
 
 

§ 16. 
1. Do kompetencji stanowi cych Rady Pedagogicznej nale y: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szko y po zaopiniowaniu przez Rad  Pedagogiczn , 
2) podejmowanie uchwa  w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwa  w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Rad  Rodziców, 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szko y, 
5) podejmowanie uchwa  w sprawach skre lenia z listy uczniów; 
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, 

w tym sprawowanego nad szko  przez organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny, 
w celu doskonalenia pracy Szko y. 
 

2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szko y albo jego zmian i przedstawia 
do uchwalenia Radzie. 

 
 

§ 17. 
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególno ci: 
1. organizacj  pracy Szko y, w tym tygodniowy rozk ad zaj  edukacyjnych, 

oraz organizacj  kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
2. projekt planu finansowego Szko y, 
3. wnioski Dyrektora Szko y o przyznanie nauczycielom odznacze , nagród i innych 

wyró nie , 
4. propozycje Dyrektora Szko y w sprawach przydzia u nauczycielom sta ych prac i zaj  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p atnych zaj  dydaktycznych, 
wychowawczych i opieku czych. 

 
 

§ 18. 
1. Rada Pedagogiczna mo e wyst pi  z wnioskiem o odwo anie nauczyciela 

ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego. 
 
2. Szczegó owe zasady pracy Rady Pedagogicznej okre la przyj ty przez ni  regulamin 

pracy.  
 
3. Zebrania Rady s  protoko owane. 
 
4. Nauczyciele s  zobowi zani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mog  narusza  dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a tak e 
nauczycieli i innych pracowników Szko y. 
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§ 19. 
1. W Szkole dzia a Samorz d Uczniowski, który tworz  wszyscy uczniowie Szko y. 
 
2. Zasady wybierania i dzia ania organów samorz du okre la regulamin uchwalany 

przez ogó  uczniów w g osowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorz du 
 jedynymi reprezentantami ogó u uczniów. 

 
3. Regulamin samorz du nie mo e by  sprzeczny ze statutem Szko y. 
 
4. Samorz d Uczniowski mo e przedstawia  Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski  i  opinie  we  wszystkich  sprawach  Szko y  w  szczególno ci  dotycz cych  
realizacji praw uczniów takich jak: 
1) prawo do zapoznania si  z programem nauczania, z jego tre ci  i stawianymi 

wymaganiami, 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny post pów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji ycia szkolnego, umo liwiaj cego zachowanie w ciwych 

proporcji mi dzy wysi kiem szkolnym a mo liwo ci  rozwijania i zaspakajania 
asnych zainteresowa , 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
5) prawo organizowania dzia alno ci kulturalnej, o wiatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z w asnymi potrzebami i mo liwo ciami organizacyjnymi 
w porozumieniu z Dyrektorem Szko y, 

6) prawo wyboru nauczyciela pe ni cego rol  opiekuna. 
 
 

§ 20. 
1. W szkole i placówce mog  dzia , z wyj tkiem partii i organizacji politycznych, 

stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególno ci organizacje harcerskie, których 
celem statutowym jest dzia alno  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form 
dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej, opieku czej i innowacyjnej szko y 
lub placówki. 

 
2. Podj cie dzia alno ci w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inn  organizacj , 

o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szko y lub placówki, 
wyra onej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej dzia alno ci oraz po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców 

 
 

§ 21. 
1. W Zespole dzia a Rada Rodziców b ca Rad  Rodziców Zespo u Szkó  Technicznych 

i Ogólnokszta cych Nr 4 im. Marii Sk odowskiej-Curie w om y, która reprezentuje 
ogó  rodziców uczniów. 

 
2. W sk ad Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rady oddzia owej wybrany 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddzia u. 
 
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dzia alno ci, w którym okre la: 

1) wewn trzn  struktur  i tryb pracy Rady Rodziców, 
2) szczegó owy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców 

oraz przedstawicieli rad oddzia owych. 
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4. Rada Rodziców mo e wyst powa  do Dyrektora Szko y i innych organów Szko y, 
organu prowadz cego Szko  oraz organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny 
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szko y. 

 
5. W celu wspierania dzia alno ci statutowej Szko y Rada Rodziców gromadzi fundusze 

z dobrowolnych sk adek rodziców oraz innych róde . 
 
6. Zasady wydatkowania reguluje regulamin. 
 
 

§ 22. 
Sprawy sporne mi dzy organami Szko y rozstrzygane s  zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 14 lipca 1960 r. Kodeksu post powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2096 ze zmianami) oraz Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 r. 
Nr 5, poz. 46). 
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Rozdzia   IV 
SPOSOBY ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIA  

W ZAKRESIE WOLONTARIATU 
 

 
§ 23. 

1. W szkole tworzy si  warunki do dzia ania stowarzysze  wolontariuszy i innych 
organizacji, w szczególno ci harcerskich, których celem statutowym jest dzia alno  
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia alno ci dydaktycznej, 
wychowawczej i opieku czej Szko y. 
 

2. W porozumieniu z  Dyrektorem Szko y Samorz d Uczniowski oraz stowarzyszenia 
i organizacje, o których mowa w ust. 1 mog  podejmowa  dzia ania z zakresu 
wolontariatu. 

 
3. Samorz d Uczniowski oraz stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1 

mog   ze swojego sk adu wy oni  rad  wolontariatu. 
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Rozdzia  V 
ORGANIZACJA WSPÓ DZIA ANIA ZE STOWARZYSZENIAMI 

LUB INNYMI ORGANIZACJAMI 
 
 

§ 24. 
1. W szkole i placówce mog  dzia , z wyj tkiem partii i organizacji politycznych, 

stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególno ci organizacje harcerskie, których 
celem statutowym jest dzia alno  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form 
dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej, opieku czej i innowacyjnej szko y. 

 
2. Podj cie dzia alno ci w szkole przez stowarzyszenie lub inn  organizacj , o których 

mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szko y, wyra onej po uprzednim 
uzgodnieniu warunków tej dzia alno ci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 
pedagogicznej  i rady rodziców. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 12 z 49 
 

Rozdzia  VI 
ORGANIZACJA  SZKO Y 

 
 

§ 25. 
1. Podstawowymi formami dzia alno ci dydaktyczno – wychowawczej Szko y s : 

1) obowi zkowe zaj cia edukacyjne, do których zalicza si  zaj cia edukacyjne 
z zakresu kszta cenia ogólnego i z zakresu kszta cenia w zawodzie, w tym 
praktyczn  nauk  zawodu, 

2) dodatkowe zaj cia edukacyjne, do których zalicza si  zaj cia, dla których nie 
zosta a ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zaj  zosta  

czony do szkolnego zestawu programów nauczania; 
3) zaj cia rewalidacyjne dla uczniów niepe nosprawnych, 
4) zaj cia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
5) zaj cia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
6) zaj cia rozwijaj ce zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególno ci w celu 

kszta towania ich aktywno ci i kreatywno ci, 
7) zaj cia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 
2. Formami dzia alno ci dydaktyczno-wychowawczej Szko y s  tak e: 

1) zaj cia edukacyjne, o których mowa w Rozporz dzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 
nauki religii w publicznych przedszkolach i szko ach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36 
poz. 155 ze zmianami), 

2) zaj cia edukacyjne, o których mowa w Rozporz dzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania 
przez przedszkola, szko y i placówki publiczne zada  umo liwiaj cych 
podtrzymywanie poczucia to samo ci narodowej, etnicznej i j zykowej uczniów 
nale cych do mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz spo eczno ci pos uguj cej 
si  j zykiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627), 

3) zaj cia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 
ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p odu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalno ci przerywania ci y (Dz. U. z 1993 r. Nr 17 
poz. 78 ze zmianami), organizowane w trybie okre lonym w tych przepisach. 

 
 

§ 26. 
Na wniosek lub za zgod  rodziców albo pe noletniego ucznia Dyrektor Szko y 
po zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – 
pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej) mo e zezwoli  uczniom na indywidualny 
program lub tok nauki oraz wyznaczy  nauczyciela opiekuna. 
 
 

§ 27. 
Szko a przy realizacji zada  statutowych zapewnia uczniom mo liwo  korzystania z: 
1. pomieszcze  do nauki z niezb dnym wyposa eniem, 
2. biblioteki, 
3. gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 
4. gabinetu stomatologicznego, 
5. zespo u urz dze  sportowych, 
6. pomieszcze  administracyjno – gospodarczych. 
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§ 28. 
Nauka w Szkole trwa w zale no ci od typu szko y: 
1. liceum ogólnokszta ce - 3 lata (do ko ca roku szkolnego 2021/2022), 
2. liceum ogólnokszta ce – 4 lata (pocz wszy od roku szkolnego 2019/2020),  
3. technikum - 4 lata (do ko ca roku szkolnego 2022/2023), 
4. technikum - 5 lat (pocz wszy od roku szkolnego 2019/2020). 
5. bran owa szko a I stopnia – 3 lata (pocz wszy od roku szkolnego 2017/2018). 
 
 

§ 29. 
1. Podstawow  form  pracy Szko y s  zaj cia edukacyjne prowadzone w systemie 

klasowo – lekcyjnym. 
 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina zaj  praktycznych 55 minut. 
 
 

§ 30. 
1. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w: 

1) placówkach kszta cenia praktycznego, 
2) pracowniach szkolnych, 
3) u pracodawców. 
 

2. Szko a zawiera umowy z podmiotami przyjmuj cymi uczniów na praktyczn  nauk  
zawodu. 

 
 

§ 31. 
Dyrektor Szko y organizuje indywidualne nauczanie w porozumieniu z organem 
prowadz cym dla uczniów posiadaj cych orzeczenia o potrzebie takiego nauczania. 
 
 

§ 32. 
1. Terminy rozpocz cia i zako czenia zaj  w roku szkolnym, ferie oraz inne dni wolne 

od nauki okre laj  przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 
2. Corocznie Dyrektor Szko y ustala szczegó ow  organizacj  roku szkolnego. 
 
 

§ 33. 
1. Szczegó ow  organizacj  nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

okre la arkusz organizacji Szko y. 
 
2. Arkusz opracowuje Dyrektor Szko y w oparciu o odpowiednie akty prawne.  
 

 
§ 34. 

Szko a prowadzi dokumentacj  pedagogiczn  i szkoln  w oparciu o odpowiednie przepisy 
prawa o wiatowego. 
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§ 35. 
1. Szko a prowadzi nauk  zgodnie z obowi zuj cymi planami i programami nauczania, 

w oparciu o które ustala szkolne plany nauczania. 
 
2. Podzia  na grupy na zaj ciach edukacyjnych reguluje odpowiednie rozporz dzenie 

Ministra Edukacji Narodowej. 
 
3. Nauczanie w Szkole odbywa si  w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania 

i szkolny zestaw podr czników. 
 
4. Dyrektor Szko y corocznie podaje do publicznej wiadomo ci zestaw podr czników lub 

materia ów edukacyjnych oraz materia y wiczeniowe obowi zuj ce w danym roku 
szkolnym. 

 
5. Dyrektor Szko y podejmuje dzia ania umo liwiaj ce obrót u ywanymi podr cznikami 

na terenie Szko y.  
 
 

§ 36. 
1. Obowi zkowe zaj cia wychowania fizycznego s  realizowane w formie: 

1) zaj  klasowo-lekcyjnych, 
2) zaj  do wyboru przez uczniów: zaj  sportowych, zaj  sprawno ciowo-

zdrowotnych, zaj  tanecznych lub aktywnej turystyki.  
 

2. Zaj cia klasowo-lekcyjne s  realizowane w wymiarze nie mniejszym ni  1 godzina 
lekcyjna tygodniowo. Dopuszcza si  mo liwo czenia, w okresie nie d szym ni  4 
tygodnie, godzin zaj  do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin 
przeznaczonych na te zaj cia. 

 
3. Uczniowie, z wy czeniem uczniów pe noletnich, dokonuj  wyboru zaj  za zgod  

rodziców. 
 

 
§ 37. 

1. Szko a prowadzi dzia alno  innowacyjn  na zasadach okre lonych w odr bnych 
przepisach. 
 

2. Innowacje pedagogiczne realizowane w Szkole mog  obejmowa  nowatorskie 
rozwi zania: programowe, organizacyjne  lub metodyczne.   
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Rozdzia  VII 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKO Y 

 
 

§ 38. 
1. Nauczyciel w swoich dzia aniach dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych 

ma obowi zek kierowania si  dobrem uczniów, trosk  o ich zdrowie, postaw  moraln  
i obywatelsk  z poszanowaniem godno ci osobistej ucznia. 

 
2. Nauczyciel jest zobowi zany do wykonywania wszelkich zada  zwi zanych 

z organizacj  procesu dydaktycznego i wychowawczo – opieku czego zleconych przez 
Dyrektora Szko y. 

 
3. Nauczyciel prowadzi zaj cia edukacyjne i odpowiada przed Dyrektorem za jako  

i wyniki tej pracy. 
 
4. Nauczyciele prowadz cy zaj cia edukacyjne w danym oddziale ustalaj  zestaw 

programów nauczania oraz podr czniki do realizacji tych programów. 
 
 

§ 39. 
1. Nauczyciel w szczególno ci odpowiedzialny jest za: 

1) zdrowie i bezpiecze stwo uczniów powierzonych jego opiece, 
2) realizowanie ustawowych oraz statutowych celów i zada  szko y zgodnie 

z zasadami etyki zawodowej, 
3) prawid owy przebieg zaj  edukacyjnych i osi gane wyniki, 
4) obiektywne, sprawiedliwe i systematyczne ocenianie uczniów zgodnie z zasadami 

Szkolnego Systemu Oceniania oraz  monitorowanie post pów m odzie y, 
5) eliminowanie niepowodze  szkolnych w oparciu o analiz  potrzeb i mo liwo ci 

uczniów, 
6) stworzenie atmosfery do aktywnego udzia u uczniów w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym, 
7) kszta towanie w ciwych postaw (w tym postawy patriotycznej) i cech 

osobowo ciowych uczniów, 
8) kszta cenie i wychowywanie m odzie y w umi owaniu Ojczyzny 

oraz poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wolno ci sumienia 
i drugiego cz owieka, 

9) podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i doskonalenie warsztatu pracy, 
10) ciw  realizacj  zada  szczegó owych zawartych w koncepcji programowej 

Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, 
11) przeprowadzanie egzaminów zewn trznych, 
12) dba  o powierzone mienie oraz estetyk  przydzielonej pracowni. 

 
2. Do zada  nauczycieli w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej nale y w szczególno ci: 
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz mo liwo ci psychofizycznych uczniów, 
2) okre lanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowa  i uzdolnie  uczniów, 
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodze  edukacyjnych lub trudno ci 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ogranicze  utrudniaj cych 
funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w yciu Szko y, 
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4) podejmowanie dzia  sprzyjaj cych rozwojowi kompetencji oraz potencja u 
uczniów w celu podnoszenia efektywno ci uczenia si  i poprawy 
ich funkcjonowania; 

5) wspó praca z poradni  w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, 
w szczególno ci w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ogranicze  
w rodowisku utrudniaj cych funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w yciu 
przedszkola, szko y lub placówki oraz efektów dzia  podejmowanych w celu 
poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych dzia . 

 
 

§ 40. 
1. Nauczyciel realizuje swój awans zawodowy w oparciu o odpowiednie przepisy prawa 

wiatowego. 
 

2. Praca nauczyciela podlega ocenie przez Dyrektora Szko y zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami i ustalonymi szkolnymi kryteriami. 

 
 

§ 41. 
Zadania wicedyrektora do spraw dydaktycznych: 
1. pe nienie funkcji zast pcy dyrektora w przypadku jego nieobecno ci w placówce, 
2. opracowywanie tygodniowego rozk adu nauczania w Szkole, 
3. monitorowanie wyników nauczania w Szkole, a w szczególno ci: 

1) dwukrotna w ci gu roku analiza wyników nauczania i frekwencji, 
2) gromadzenie dokumentacji z pomiaru dydaktycznego, 

4. nadzór nad tworzeniem Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i tworzenie 
biblioteczki programów (zarówno przyk adowych jak i w asnych), 

5. nadzór nad prac  komisji nauczycieli wspomagania i wychowania fizycznego, 
6. nadzór nad dzia alno ci  biblioteki szkolnej,  
7. opracowywanie harmonogramu cz ci ustnej egzaminu maturalnego, 
8. organizacja zast pstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie dokumentacji w tym 

zakresie; 
9. sporz dzanie rozlicze  godzin ponadwymiarowych, zast pczych oraz zaj  

pozalekcyjnych cznie z listami zbiorczymi do wyp aty; 
10. nadzór nad prowadzeniem przez nauczycieli dokumentacji szkolnej w cz ci klas 

Szko y; 
11. nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi pracowników Szko y; 
12. wspó udzia  w organizowaniu egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych 

oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie, a tak e prezentowanie wyników 
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

13. opracowywanie harmonogramu dy urów nauczycieli oraz nadzór nad ich realizacj . 
 
 

§ 42. 
Zadania wicedyrektora do spraw wychowawczych: 
1. pe nienie funkcji zast pcy dyrektora w przypadku jego nieobecno ci w placówce, 
2. koordynowanie  pracy Szko y w zakresie zada  wychowawczych, profilaktycznych 

i opieku czych oraz nadzór nad ich realizacj , 
3. prowadzenie czynno ci zwi zanych z nadzorem pedagogicznym nauczycieli 

i wychowawców klas (lista nauczycieli pe ni cych funkcj  wychowawców ustalana 
jest corocznie), 
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4. przydzia  czynno ci zwi zanych z organizacj  pracy Szko y oraz zada  
wychowawczych w zakresie zaj  pozalekcyjnych, 

5. monitorowanie sytuacji wychowawczej, profilaktycznej i opieku czej oraz prezentacja 
wniosków na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

6. organizowanie i przeprowadzanie uroczysto ci szkolnych, 
7. wspó dzia anie i nadzór nad prac  Rady Rodziców i Samorz du Uczniowskiego, 
8. organizowanie i przebiegu pisemnego egzaminu maturalnego, w tym gromadzenie 

i przechowywanie deklaracji, 
9. planowanie i nadzór nad przebiegiem wycieczek szkolnych, imprez sportowych 

oraz innych form wypoczynku, 
10. wspó praca z wychowawcami burs, domu dziecka i innych placówek opieku czo-

wychowawczych w zale no ci od potrzeb Szko y; 
11. wspó praca ze szkoln  s  zdrowia i pozaszkolnymi placówkami o wiaty 

zdrowotnej w zakresie profilaktyki problemowej, 
12. zatwierdzanie tygodniowego rozk adu pracy, 
13. kontrola dokumentacji, 
14. nadzór nad pracami komisji przedmiotów ogólnokszta cych, 
15. nadzór nad prac  zespo ów zadaniowych powo ywanych przez Dyrektora Szko y, 
16. nadzór nad prowadzeniem przez nauczycieli dokumentacji szkolnej w cz ci klas 

Szko y, 
17. gromadzenie informacji o losach absolwentów Szko y, 
18. podejmowanie interwencji wychowawczych w przypadku uczniów przejawiaj cych 

zachowania problemowe, 
19. wykonywanie innych zada  zleconych dora nie przez Dyrektora Szko y. 
 
 

§ 43. 
Zadania kierownika szkolenia praktycznego: 
1. sprawowanie nadzoru nad realizacj  programu szkolenia praktycznego, 
2. organizowanie praktycznej nauki zawodu w Szkole i zak adach pracy, 

a w szczególno ci: 
1) nadzór nad przydzia em uczniów do poszczególnych zak adów pracy i ustalenie 

z nauczycielami harmonogramu zaj , 
2) kontrola realizacji programu praktycznej nauki zawodu (zaj  praktycznych i praktyk 

zawodowych), 
3) zabezpieczenie uczniom realizacji programu praktyk zawodowych, 
4) w imieniu Dyrektora Szko y zawieranie i podpisywanie umów o praktyczn  nauk  

zawodu, 
5) zapoznanie uczniów – praktykantów z zadaniami na poszczególnych stanowiskach 

roboczych, 
6) prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, 

3. opieka nad szkolnym zespo em przedmiotowym, w którego sk ad wchodz  nauczyciele 
przedmiotów zawodowych, 

4. organizowanie z nauczycielami przedmiotów zawodowych próbnych egzaminów 
zawodowych, 

5. organizacja egzaminów potwierdzaj cych kwalifikacje w zawodzie w Technikum Nr 4 
w  om y  i  w  Bran owej  Szkole  I  stopnia  Nr  4  w  om y,  w  tym  gromadzenie  
i przechowywanie deklaracji, 

6. nadzór nad prac  doradcy zawodowego w Szkole. 
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§ 44. 
1. Zadania  wychowawcy  klasy: 

1) Oddzia em opiekuje si  nauczyciel – wychowawca wyznaczony przez Dyrektora 
Szko y. 

2) Celem pracy wychowawcy – opiekuna klasy jest wspomaganie uczniów w rozwoju 
poznawczym i emocjonalnym. 

3) Nauczyciel wychowawca opiekuje si  oddzia em w ci gu ca ego etapu 
edukacyjnego. 

4) Priorytety dzia alno ci wychowawcy zawarte s  w Szkolnym Programie 
Wychowawczo - Profilaktycznym z uwzgl dnieniem wieku uczniów i ich potrzeb 
rozwojowych. 

 
2. Zmiana wychowawcy mo e nast pi  w wyniku: 

1) rozwi zania umowy o prac  z nauczycielem b cym wychowawc , 
2) czasowej nieobecno ci wychowawcy, 
3) innych szczególnie uzasadnionych przypadków. 

 
3. Na pocz tku etapu edukacyjnego wychowawca przygotowuje Klasowy Program 

Wychowawczo - Profilaktyczny w oparciu o za enia Szkolnego Programu 
Wychowawczo - Profilaktycznego zawieraj cy szczegó ow  tematyk  godzin 
do dyspozycji wychowawcy, z uwzgl dnieniem propozycji rodziców i specyficznych  
potrzeb klasy. 
 

4. Na pocz tku ka dego roku szkolnego wychowawca organizuje w swojej klasie 
dzia ania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej i dokonuje oceny ich 
efektywno ci na koniec roku szkolnego.  

 
5. W przypadku notorycznego opuszczania zaj  szkolnych i braku kontaktu z rodzicami, 

prawnymi opiekunami, szko a ma prawo wysy  informacj  o opuszczaniu zaj  
szkolnych do urz du gminy, na terenie której mieszka ucze . 

  
6. Dokonuje ródrocznej i ko coworocznej oceny zachowania z uwzgl dnieniem zasad 

Szkolnego Systemu Oceniania. 
 
7. Zadania szczegó owe wychowawca realizuje przy aktywnym wspó udziale rodziców 

poprzez: 
1) organizacj  klasowych spotka  z rodzicami zgodnie z zasadami zawartymi 

w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, 
2) systematyczne kontakty z rodzicami w sytuacjach problemowych odnotowywane 

w dzienniku lekcyjnym, 
3) organizacj  spotka  zainteresowanych rodziców z nauczycielami ucz cymi w danej 

klasie, 
4) rzetelne informowanie uczniów i rodziców o mo liwo ciach uzyskania dodatkowej 

pomocy na terenie Szko y lub innych instytucjach powo anych do niesienia 
pomocy. 

 
8. Wychowawca w swojej dzia alno ci wychowawczej, opieku czej i profilaktycznej 

korzysta z pomocy Dyrektora Szko y, Rady Pedagogicznej, pedagoga oraz placówek 
powo anych do niesienia pomocy metodycznej. 
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§ 45. 
Zadania pedagoga szkolnego: 
1. prowadzenie bada  i dzia  diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci 
psychofizycznych uczniów w celu okre lenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowa  i uzdolnie  uczniów oraz przyczyn niepowodze  edukacyjnych lub 
trudno ci w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ogranicze  utrudniaj cych 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w yciu Szko y; 

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwi zywania problemów 
wychowawczych stanowi cych barier  i ograniczaj cych aktywne i pe ne uczestnictwo 
ucznia w yciu Szko y; 

3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 
do rozpoznanych potrzeb; 

4. podejmowanie dzia  z zakresu profilaktyki uzale nie  i innych problemów dzieci 
i m odzie y; 

5. minimalizowanie skutków zaburze  rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie ró nych form pomocy w rodowisku przedszkolnym, 
szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6. inicjowanie i prowadzenie dzia  mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 

7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
mo liwo ci, predyspozycji i uzdolnie  uczniów; 

8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz mo liwo ci psychofizycznych uczniów w celu okre lenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowa  i uzdolnie  uczniów oraz przyczyn niepowodze  
edukacyjnych lub trudno ci w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ogranicze  
utrudniaj cych funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w yciu Szko y, 

2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 
 

§ 46. 
1. Szko a prowadzi doradztwo zawodowe zgodnie z Programem realizacji doradztwa 

zawodowego w oparciu o odpowiednie rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej. 
 

2. Na ka dy rok szkolny w szkole doradca zawodowy opracowuje program realizacji 
doradztwa zawodowego, który okre la:  
1) dzia ania zwi zane z realizacj  doradztwa zawodowego; 
2) tematyk  dzia ; 
3) oddzia y, których dotycz  dzia ania;  
4) metody i formy realizacji dzia ; 
5) terminy realizacji dzia ; 
6) osoby odpowiedzialne za realizacj  poszczególnych dzia ; 
7) podmioty, z którymi szko a wspó pracuje przy realizacji dzia                                       

– z uwzgl dnieniem potrzeb uczniów, s uchaczy i rodziców oraz lokalnych 
lub regionalnych dzia  zwi zanych z doradztwem zawodowym.  

 
3. Zadania doradcy zawodowego: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i s uchaczy na dzia ania 
zwi zane z realizacj  doradztwa zawodowego;  

2) prowadzenie zaj  z zakresu doradztwa zawodowego; 
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3) opracowywanie we wspó pracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 
wychowawcami opiekuj cymi si  oddzia ami, programu, o którym mowa w ust. 2, 
oraz koordynowanie jego realizacji;  

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekuj cych 
si  oddzia ami, w zakresie realizacji dzia  okre lonych w programie, o którym 
mowa w ust. 2;  

5) koordynowanie dzia alno ci informacyjno-doradczej realizowanej przez szko , 
w tym gromadzenie, aktualizowanie i udost pnianie informacji edukacyjnych 
i zawodowych w ciwych dla danego poziomu kszta cenia;  

6) realizowanie dzia  wynikaj cych z programu, o którym mowa w ust. 2. 
 
 

§ 47. 
Zadania terapeuty pedagogicznego: 
1. prowadzenie bada  diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudno ciami w uczeniu si  w celu rozpoznawania 
trudno ci oraz monitorowania efektów oddzia ywa  terapeutycznych; 

2. rozpoznawanie przyczyn utrudniaj cych uczniom aktywne i pe ne uczestnictwo w yciu 
Szko y; 

3. prowadzenie zaj  korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zaj  o charakterze 
terapeutycznym; 

4. podejmowanie dzia  profilaktycznych zapobiegaj cych niepowodzeniom 
edukacyjnym uczniów, we wspó pracy z rodzicami uczniów; 

5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

mo liwo ci psychofizycznych uczniów w celu okre lenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowa  i uzdolnie  uczniów oraz przyczyn niepowodze  
edukacyjnych lub trudno ci w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ogranicze  
utrudniaj cych funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w yciu Szko y, 

2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 
 

§ 48. 
Zadania g ównego ksi gowego: 
1. prowadzenie rachunkowo ci Szko y; 
2. dyspozycja rodkami pieni nymi; 
3. dokonywanie wst pnej kontroli zgodno ci operacji gospodarczych i finansowych 

z planem finansowym; 
4. dokonywanie wst pnej kontroli kompletno ci i rzetelno ci dokumentów dotycz cych 

operacji gospodarczych i finansowych; 
5. czuwanie nad ca okszta tem prac z zakresu rachunkowo ci i przebiegu wykonywania 

zada  planu finansowego; 
6. zadania z zakresu prowadzenia ksi gowo ci w placówce: 

1) dekretowanie dowodów ksi gowych, 
2) prowadzenie ksi gowo ci analitycznej i syntetycznej, 
3) okresowe uzgadnianie ksi gowo ci: analityki z syntetyk  i stanem fizycznym, 
4) kontrola i terminowe rozliczanie nale no ci i zobowi za  Szko y, 
5) uzgadnianie sald z d nikami i wierzycielami, 
6) sporz dzanie i weryfikacja sprawozda  finansowych, 
7) udzielanie instrukta u Komisji Inwentaryzacyjnej oraz dopilnowanie prawid owego 

rozliczenia inwentaryzacji maj tku Szko y; 
7. zadania z zakresu planowania bud etowego Szko y: 



Strona 21 z 49 
 

1) opracowywanie planów dochodów i wydatków bud etowych, 
2) opracowywanie wniosków w sprawie koniecznych zmian w planach finansowych, 
3) opracowywanie okresowych, rocznych analiz ekonomicznych z wykonywania 

poszczególnych wydatków i dochodów bud etowych; 
8. zadania z zakresu zabezpieczenia dokumentacji ksi gowej w Szkole: 

1) organizacja w ciwego przechowywania: 
a) druków cis ego zarachowania, 
b) dokumentów ksi gowych, 
c) ksi g rachunkowych, 
d) sprawozda  finansowych, 
e) innej dokumentacji ksi gowej, 

2) kontrola wyci gów bankowych; 
9. zadania w zakresie kontroli wewn trznej Szko y: 

1) organizacja systemu obiegu dokumentów finansowo-ksi gowych i czuwanie 
nad przestrzeganiem ich przez ogó  pracowników, 

2) badanie legalno ci, rzetelno ci i prawid owo ci dokumentów, które maj  stanowi  
podstaw  wyp at, asygnowa rodków pieni nych, rozlicze  z tytu u dostaw robót 
i us ug, przyj cia i wydania rodków trwa ych, 

3) badanie projektów umów, zamówie , zlece  powoduj cych zobowi zania 
finansowe niezale nie od upowa nienia innych osób do podpisywania takich 
umów, 

4) kontrolowanie prawid owo ci wykorzystania funduszu p ac, 
5) nadzór nad prawid owym i terminowym naliczaniem p ac i zasi ków na listach p ac 

i kartach wynagrodze , 
6) nadzór nad prawid owo ci  dokonywania operacji kasowych, 
7) badanie i kontrolowanie operacji gospodarczych z punktu widzenia gospodarno ci 

i przedstawianie opinii Dyrektorowi Szko y, 
8) informowanie Dyrektora Szko y o ujawnieniu w czasie kontroli wst pnej i bie cej 

dokumentów nierzetelnych, niezgodnych z przepisami lub naruszaj cych ustalony 
tryb przyjmowania lub rozchodowania rodków gospodarczych; 

10. zadania w zakresie realizacji planów wydatków i dochodów bud etowych Szko y: 
1) kwalifikacja dowodów wed ug w ciwych podzia ek klasyfikacji bud etowej, 
2) dokonywanie rozlicze  z dostawcami oraz wykonawcami robót i us ug 

oraz terminowe ci ganie nale no ci i dochodzenie roszcze  spornych oraz sp aty 
zobowi za , 

3) podczas nieobecno ci specjalisty do spraw ksi gowych sporz dzanie list p ac oraz 
dokonywanie rozlicze  z tytu u rachunków publiczno-prawnych, rozlicze  ZUS, 
US, sprawozda  WUS zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami. 

 
 

§ 49. 
Zadania kierownika gospodarczego: 
1. Organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy pracowników szko y zatrudnionych 

na stanowiskach obs ugi: 
1) ustalanie zakresu czynno ci i odpowiedzialno ci ww. pracowników oraz zapewnienie 

im w ciwych warunków pracy i bhp, 
2) sporz dzanie grafików godzin pracy ww. pracowników, 
3) prowadzenie ewidencji odzie y roboczej i ochronnej, dbanie o to, aby ka dy 

pracownik w odpowiednim czasie otrzyma  za w/w ekwiwalent pieni ny, 
sporz dzanie wykazu nale nych ekwiwalentów i przekazywanie informacji 
do ksi gowo ci w celu wyp aty, 
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4) ustalanie dy urów pracowników obs ugi w soboty i niedziele, je li zachodzi taka 
potrzeba i rozliczanie przepracowanych godzin. 

2. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników administracji i pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obs ugi zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami prawa (w tym rejestrowanie zwolnie  lekarskich L4 i przekazywanie ich do 
ksi gowo ci). Sporz dzanie list obecno ci, ustalanie planu urlopów wypoczynkowych, 
rozliczanie urlopów, prowadzenie ewidencji czasu pracy. 

3. Sporz dzanie sprawozda  do G ównego Urz du Statystycznego i innych sprawozda  
dotycz cych pracowników administracji i pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
pomocniczych i obs ugi. 

4. Sporz dzanie sprawozdania do Urz du Marsza kowskiego w Bia ymstoku dotycz cego 
op at za korzystanie ze rodowiska. 
 

5. Nadzór nad w ciwym utrzymaniem i wykorzystaniem obiektów Zespo u: 
1) dokonywanie sta ych, okresowych i dora nych przegl dów budynków szkolnych, 

pomieszcze  szkolnych pod wzgl dem zabezpieczenia stanu sanitarnego, sprawno ci 
urz dze , czysto ci, estetyki, w ciwej konserwacji, zabezpieczenia 
przeciwpo arowego, 

2) rzetelne prowadzenie dokumentacji sanitarnej i technicznej budynków szko y (w tym 
sali sportowej), 

3) wydawanie, w porozumieniu z dyrektorem Zespo u, zlece  na wykonanie us ug 
niezb dnych do prawid owego funkcjonowania szko y, 

4) negocjowanie cen z dostawcami us ug, 
5) nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy we wspó pracy z specjalist  do spraw 

bhp, 
6) planowanie prac remontowych, zlecanie ich za zgod  dyrektora Zespo u i nadzór 

nad ich przebiegiem w zakresie swoich kompetencji, 
7) zaopatrywanie szko y w odpowiedni sprz t gospodarczy, rodki czysto ci, artyku y 

biurowe i inne niezb dne do prawid owego funkcjonowania Zespo u – zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo zamówie  publicznych. W ciwe przechowywanie 
zakupionych towarów i materia ów, 

8) opisywanie faktur zakupu czego wydatek dotyczy  (celowo  zakupu), stawianie 
odpowiednich piecz tek. 

6. Przygotowywanie danych do projektu bud etu szko y odno nie wydatków rzeczowych 
i maj tkowych – wnioski w asne oraz  na podstawie zebranych informacji 
od wszystkich pracowników. 

7. Sporz dzanie, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, sprawozda  z zamówie  
publicznych. 

8. ciwe gospodarowanie rodkami trwa ymi i nietrwa ymi, prowadzenie ksi g 
inwentarzowych i wyposa enia, znakowanie inwentarza, przeprowadzanie 
inwentaryzacji. Wprowadzenie i prowadzenie w/w w programie Program Maj tek Web 
STANDARD. 

9. Sporz dzanie protoko ów likwidacji rodków trwa ych i nietrwa ych. 
10. Uzgadnianie warto ciowo stanu rodków trwa ych i nietrwa ych z ewidencj  ksi gow  

na dzie  31 grudnia. 
11. Sporz dzanie umów dotycz cych najmu pomieszcze  szkolnych i sali sportowej 

oraz dokonywanie comiesi cznych rozlicze  przekazywanie informacji 
do ksi gowo ci w celu wystawienia faktury. 

12. Prace w komisji socjalnej: 
1) zbieranie i wype nianie wniosków socjalnych wszystkich czynnych pracowników, 

emerytów i rencistów Zespo u oraz wniosków dotycz cych po yczek 
remontowych, 
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2) zbieranie raz w roku o wiadcze  o dochodach od wszystkich uprawnionych 
do korzystania z ZF S. 

13. Prowadzenie spraw zwi zanych z ubezpieczeniem budynków i budowli, ruchomo ci, 
wyposa enia i sprz tu szkolnego. Sporz dzanie wykazu mienia nowo zakupionego 
i zbytego do aktualizacji ubezpieczenia. 

14. Wype nianie i sk adanie deklaracji na podatek od nieruchomo ci do Urz du 
Miejskiego w om y. 

15. Opieka nad sieci  LAN, obs uga i czuwanie nad bezpiecze stwem systemów 
informatycznych w szkole. Dzia ania w ramach ochrony systemu: 

1) zarz dzanie has ami, 
2) ochrona plików systemowych, 
3) ochrona przed zagro eniami powodowanymi w asnymi mechanizmami 

systemowymi, 
4) kontrola legalno ci zainstalowanych systemów operacyjnych i innego 

oprogramowania. 
16. Archiwizacja systemu plików, kontrola zaj to ci przestrzeni dyskowej, kontrola 

atrybutów zwi zanych z utrzymaniem bezpiecze stwa systemu, podejmowanie dzia  
dla utrzymania po danego poziomu bezpiecze stwa. 

17. Zadania instalacyjne: 
1) fizyczne instalowanie komputerów, 
2) instalowanie oprogramowania, 
3) instalowanie drukarek, innych urz dze  peryferyjnych, tablic interaktywnych, 
4) dostosowanie rodowiska systemu do potrzeb u ytkowników. 

18. Obs uga da  u ytkowników:  
1) zak adanie i usuwanie kont u ytkowników, 
2) ustalanie zezwole  na korzystanie z wyró nionych zasobów systemu,  
3) odblokowywanie kont, 
4) powiadamianie u ytkowników o zmianach w systemie, 
5) przydzielanie adresów IP oraz nad wspó praca u ytkownika z sieci . 

19. Usuwanie awarii: 
1) usuwanie awarii sprz tu sieciowego, 
2) diagnozowanie awarii przed przekazaniem do serwisu, 
3) usuwanie przyczyn awarii sieci. 

20. Obs uga elektronicznego dziennika lekcyjnego. 
21. Obs uga szkolnej strony internetowej. 
22. Sporz dzanie sprawozdania – System Informacji O wiatowej. 
23. Przestrzeganie obowi zków wynikaj cych z Kodeksu Pracy oraz przepisów, 

regulaminów i procedur obowi zuj cych w szkole (w szczególno ci okre lonych 
w art. 100 i art. 211 Kodeksu Pracy). 

24. Uzyskiwanie od prze onego informacji dotycz cych sposobów wykonywania zada  
bowych 
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Rozdzia  VIII 
ZASADY  REKRUTACJI  UCZNIÓW 

 
 

§ 50. 
1. Do Szko y przyjmuje si  kandydatów, którzy: 

1) posiadaj wiadectwo uko czenia gimnazjum (w przypadku IV Liceum 
Ogólnokszta cego w om y, Technikum Nr 4 w om y i Bran owej Szko y I 
stopnia Nr 4 w om y), 

2) posiadaj wiadectwo uko czenia szko y podstawowej od roku szkolnego 
2019/2020 (w przypadku IV Liceum Ogólnokszta cego w om y, Technikum 
Nr 4 w om y i Bran owej Szko y I stopnia Nr 4 w om y), 

3) w przypadku kandydatów do szko y prowadz cej kszta cenie zawodowe - 
posiadaj  za wiadczenie lekarskie zawieraj ce orzeczenie o braku 
przeciwwskaza  zdrowotnych do podj cia praktycznej nauki zawodu, wydane 
zgodnie z odr bnymi przepisami. 

 
2. Rekrutacja odbywa si  w oparciu o w ciwe przepisy o wiatowe dotycz ce warunków 

i trybu przyjmowania uczniów do szkó  publicznych. 
 
3. O przechodzeniu uczniów z jednego typu szko y do innego oraz przyjmowaniu 

w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor Szko y, respektuj c odpowiednie akty 
prawne. 

 
4. Nabór do Szko y mo e by  realizowany elektronicznie. Zasady takiej formy naboru 

okre la organ prowadz cy. 
 
5. Kandydaci do Szko y sk adaj  w wyznaczonym terminie dokumenty uprawniaj ce 

ich do przyj cia do danej szko y. 
 
6. Lista obowi zuj cych dokumentów jest corocznie og aszana w sekretariacie Szko y 

przed rozpocz ciem naboru. 
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Rozdzia  IX 
UCZNIOWIE 

 
 

§ 51. 
Ucze  ma prawo do: 
1. procesu kszta cenia zgodnego z wymogami higieny pracy umys owej; 
 

2. opieki wychowawczej, ochrony przed przemoc  fizyczn  i psychiczn  
oraz poszanowania godno ci w asnej; 

 

3. swobody wyra ania my li i przekona  dotycz cych wyznania, je eli nie narusza 
to praw innych osób; 

 

4. rozwijania swoich zainteresowa , uzdolnie  i predyspozycji oraz korzystania 
z wyposa enia Szko y w celu ich pog bienia; 

 

5. prezentowania swoich umiej tno ci i zdolno ci w konkursach, olimpiadach, zawodach 
i innych formach wspó zawodnictwa; 

 

6. rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny umotywowanej przez nauczyciela na wniosek 
ucznia lub rodzica; 

 

7. pomocy dydaktycznej w przypadku trudno ci w nauce; 
 

8. poradnictwa i opieki pedagogicznej w przypadku trudno ci emocjonalnych 
i problemów osobistych; 

 

9. aktywnego uczestnictwa w yciu Szko y poprzez dzia alno  w organizacjach 
odzie owych, ko ach, klubach i sekcjach oraz Samorz dzie Uczniowskim; 

 

10. sk adania egzaminów zgodnie z zasadami Szkolnego Systemu Oceniania; 
 

11. enia w trybie administracyjnym pisemnej skargi do Dyrektora Szko y 
w przypadku nieprzestrzegania jego praw; 

 

12. odwo ania si  od decyzji Dyrektora Szko y do Podlaskiego Kuratora O wiaty 
cego organem nadzoruj cym prac  Szko y. 

 
 

§ 52. 
Ucze  ma obowi zek: 
1. zapozna  si  z postanowieniami Statutu Szko y i przestrzega  jego ustale ; 
 

2. bra  udzia  w zaj ciach edukacyjnych, przygotowywa  si  do nich i w ciwie 
zachowywa  w ich trakcie; 

 

3. przestrzega  zarz dze  Dyrektora Szko y i uchwa  Rady Pedagogicznej. 
 

4. dba  o w asne zdrowie i ycie. Nie u ywa rodków szkodliwych dla zdrowia takich 
jak: nikotyna, alkohol, narkotyki; 

 

5. dba  o bezpiecze stwo swoje, innych uczniów i pracowników szko y; nie mo e wnosi  
na teren Szko y przedmiotów niebezpiecznych; lista rodków i przedmiotów, których 
nie mo e wnosi  na teren Szko y podana jest w zarz dzeniu Dyrektora Szko y; 

 

6. dba  o sprz t i mienie szko y oraz estetyczny wygl d otoczenia (za zniszczony sprz t 
i mienie szko y odpowiadaj  materialnie rodzice ucznia/prawni opiekunowie); 

 

7. usprawiedliwia  na bie co godziny opuszczone, przestrzega  ustale  zawartych 
w „Zasadach usprawiedliwiania nieobecno ci uczniów na zaj ciach lekcyjnych”; 
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8. ciwie zachowywa  si  wobec nauczycieli i innych pracowników Szko y 
oraz pozosta ych uczniów; 

 

9. nie u ywa  w trakcie zaj  edukacyjnych i innych zaj  prowadzonych 
przez nauczyciela telefonów komórkowych oraz urz dze  elektronicznych; 

 

10. nie przynosi  na egzaminy zewn trzne organizowane przez Szko  telefonów 
komórkowych i innych urz dze  elektronicznych; 

 

11. codzienny strój ucznia powinien by  czysty i schludny bez ekstrawaganckich 
dodatków i emblematów sugeruj cych przynale no  do subkultury; 

 

12. podczas uroczysto ci szkolnych i egzaminów organizowanych przez Szko  
wszystkich uczniów obowi zuje galowy strój uczniowski. 

 
 

§ 53. 
1. Zabrania si  wszystkim uczniom noszenia w szkole odzie y wierzchniej podczas zaj  

lekcyjnych (kurtki, p aszcze) oraz nakry  g owy (czapki, kaptury) z wyj tkiem 
sytuacji uzasadnionych (awaria ogrzewania), na podstawie decyzji dyrektora szko y.  
 

2. Obowi zkiem ucznia jest pozostawienie odzie y wierzchniej w szatni. 
 

3. Szko a nie ponosi odpowiedzialno ci za odzie  pozostawion  poza szatni . 
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Rozdzia  X 
NAGRODY  I  KARY  STOSOWANE  W  SZKOLE 

 
 

§ 54. 
1. Sposoby nagradzania: 

1) pochwa a wychowawcy lub nauczyciela prowadz cego zaj cia, 
2) pochwa a na forum klasy z adnotacj  w dzienniku lekcyjnym, 
3) pochwa a na forum rodziców podczas klasowego spotkania z rodzicami, 
4) wyró nienie pisemne na forum spo eczno ci szkolnej udzielone przez Dyrektora 

Szko y (np. podczas apelu lub uroczysto ci szkolnej), 
5) list gratulacyjny do rodziców, 
6) nagroda rzeczowa. 

 
2. Ucze  lub jego rodzice / opiekunowie prawni maj  prawo wnie  zastrze enia 

do przyznanej nagrody do Dyrektora Szko y w formie pisemnej w terminie 7 dni 
od dnia, w którym przyznano nagrod . Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku, podejmuje 
decyzj  ostateczn  w sprawie nagrody w terminie 14 dni. 
 

3. Sposoby karania: 
1) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela prowadz cego zaj cia, 
2) upomnienie z adnotacj  w dzienniku lekcyjnym udzielone przez wychowawc  

lub nauczyciela prowadz cego zaj cia, 
3) nagana pisemna Dyrektora Szko y z ostrze eniem o skre leniu z listy w przypadku 

braku poprawy z zachowania, z powiadomieniem rodziców, 
4) naganna ocena zachowania, 
5) skre lenie z listy uczniów. 

 
4. Skre leniu z listy uczniów podlega ucze , który ra co amie postanowienia Statutu 

Szko y: 
1) zachowuje si  niew ciwie mimo otrzymania nagany z ostrze eniem, 
2) ywa rodków powoduj cych uzale nienie (alkohol, nikotyna, narkotyki), 
3) bierze udzia  w rozprowadzaniu narkotyków, 
4) stosuje wobec innych przemoc fizyczn  (agresja, bicie), 
5) stosuje wobec innych przemoc psychiczn  (zastraszanie, poni anie, wymuszanie 

pieni dzy), 
6) kradnie, 
7) uw acza godno ci nauczyciela lub pracowników administracji i obs ugi, 
8) poprzez swoje zachowanie stanowi zagro enie dla pozosta ych cz onków 

spo eczno ci szkolnej, 
9) zosta  skazany prawomocnym wyrokiem s du za przest pstwa przeciwko zdrowiu 

i yciu. 
 

5. Ucze  mo e odwo  si  od zastosowanej kary do Podlaskiego Kuratora O wiaty 
za po rednictwem Dyrektora Szko y w terminie 14 dni od jej otrzymania. 
 

6. Informacje o zastosowanych formach nagród s  jawne i mog  by  podawane 
do wiadomo ci ca ej spo eczno ci szkolnej poprzez zamieszczenie w ekspozycji 
ciennej „Osi gni cia i  nagrody ”. 
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7. Indywidualne lub zespo owe osi gni cia uczniów s  informacjami podawanymi 
do wiadomo ci ca ej spo eczno ci szkolnej. 

 
8. Do aktualizowania informacji na temat osi gni  oraz nagród zobowi zani 

 wychowawcy klas. 
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Rozdzia  XI 
ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA 

UCZNIÓW 
 
 

§ 55. 
1. Ocenianie osi gni  edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i post pów w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku 
do: 
1) wymaga  okre lonych w podstawie programowej kszta cenia ogólnego lub efektów 

kszta cenia okre lonych w podstawie programowej kszta cenia w zawodach oraz 
wymaga  edukacyjnych wynikaj cych z realizowanych w szkole programów 
nauczania; 

2) wymaga  edukacyjnych wynikaj cych z realizowanych w szkole programów 
nauczania - w przypadku dodatkowych zaj  edukacyjnych. 
 

2. Ocenianie osi gni  edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si  w ramach oceniania 
wewn trzszkolnego, które ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osi gni  edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o post pach w tym zakresie; 
2) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

o tym, co zrobi  dobrze i jak powinien si  dalej uczy ; 
3) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania w asnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych post pów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o post pach i trudno ciach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
6) umo liwienie nauczycielom doskonalenie metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 
 

3. Ocenianie wewn trzszkolne obejmuje: 
1) formu owanie przez nauczycieli wymaga  edukacyjnych niezb dnych do uzyskania 

poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych 
i dodatkowych zaj  edukacyjnych, 

2) ocenianie bie ce i ustalenie ródrocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowi zkowych i dodatkowych zaj  edukacyjnych, 

3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 
4) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj  

edukacyjnych, 
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wy szych ni  przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj  edukacyjnych, 
6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o post pach 

i trudno ciach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach 
ucznia, 

7) ustalanie kryteriów oceny zachowania. 
 
 

§ 56. 
1. Nauczyciele na pocz tku ka dego roku szkolnego informuj  uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezb dnych do uzyskania poszczególnych 
ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych 

zaj  edukacyjnych wynikaj cych z realizowanego programu nauczania, 
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2) sposobach sprawdzania osi gni  edukacyjnych uczniów, 
3) warunkach i trybie uzyskania wy szej ni  przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 
 

2. Poinformowanie uczniów i rodziców odnotowuje si  w dzienniku lekcyjnym. 
 
 

§ 57. 
1. Oceny s  jawne dla ucznia i jego rodziców. 

1) na wniosek ucznia lub rodzica nauczyciel uzasadnia ustalon  ocen , 
2) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycz ca 

oceniania ucznia s  udost pniane uczniowi lub rodzicom na ich wniosek. 
 

2. Nauczyciel jest zobowi zany do gromadzenia i przechowywania prac pisemnych 
ucznia w terminie do ko ca roku szkolnego, w którym zosta y przeprowadzone. 

 
 

§ 58. 
1. Nauczyciel jest obowi zany indywidualizowa  prac  z uczniem na zaj ciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci 
psychofizycznych ucznia. 
 

2. Nauczyciel jest obowi zany dostosowa  wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci psychofizycznych ucznia:  
1) posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustale  zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym; 

2) posiadaj cego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 
orzeczenia; 

3) posiadaj cego opini  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudno ciach w uczeniu si  lub inn  opini  poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazuj  
na potrzeb  takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadaj cego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest obj ty 
pomoc  psychologiczno-pedagogiczn  w szkole - na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
mo liwo ci psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadaj cego opini  lekarza o ograniczonych mo liwo ciach wykonywania przez 
ucznia okre lonych wicze  fizycznych na zaj ciach wychowania fizycznego – 
na podstawie tej opinii. 

 
 

§ 59. 
1. Nauczyciel tworzy jak najlepsze warunki do rozwoju uczniów tak, aby ka dy móg  

odnie  sukces na miar  swoich mo liwo ci.  
 
2. W ocenianiu maj  zastosowanie zasady oceniania wspieraj cego.   
 
 

§ 60. 
1. Nie przewiduje si  ocen bie cych oraz ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowi zkowych i dodatkowych zaj  edukacyjnych, a tak e ródrocznej i rocznej 
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oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie ocen opisowych, za wyj tkiem ocen 
dla ucznia posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego wydane 
ze wzgl du na upo ledzenie umys owe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  
 

2. Opisowa ocena klasyfikacyjna, o której mowa w ust. 1, uwzgl dnia poziom i post py 
w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku do odpowiednio 
wymaga  i efektów kszta cenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne ucznia zwi zane z przezwyci aniem trudno ci w nauce 
lub rozwijaniem uzdolnie . 

 
 

§ 61. 
1. Oceny bie ce, klasyfikacyjne ródroczne i roczne ustala si  w stopniach wed ug  
      nast puj cych skali: 

1) stopie  celuj cy  -   6 w skrócie cel 
2) stopie  bardzo dobry  -   5 w skrócie bdb 
3) stopie  dobry   -   4 w skrócie db 
4) stopie  dostateczny  -   3 w skrócie dst 
5) stopie  dopuszczaj cy -   2 w skrócie dop   
6) stopie  niedostateczny  -   1 w skrócie ndst 

 
2. Przy ocenach bie cych mo na stosowa  plusy i minusy. 

 
3. Oceny bie ce odzwierciedlaj  poziom wiedzy i umiej tno ci uczniów, ich post py,  
     uzdolnienia i trudno ci. W szczególno ci dotycz  one nast puj cych form sprawdzania: 

1) kartkówka 15 – 20 minut, 
2) sprawdzian 45 minut, 
3) prezentacja i odpowied  ustna, 
4) praca domowa. 

 
§ 62. 

1. Dopuszcza si  nast puj  liczb  sprawdzianów: 
1) dziennie - jeden 
2) tygodniowo - trzy 

 
2. Podczas bie cego oceniania osi gni   edukacyjnych ucznia uwzgl dnia si : 

1) mo liwo ci intelektualne i post py w nauce (wk ad pracy, systematyczno , 
wytrwa ), 

2) stosunek do przedmiotu (przygotowanie do lekcji, aktywno ), 
3) zachowanie ucznia podczas zaj  edukacyjnych. 

 
3. Szko a zastrzega mo liwo  badania umiej tno ci i wiedzy uczniów na pocz tku 

okresu kszta cenia z wybranych przedmiotów. Organizacja sprawdzianów odbywa 
si  wed ug planu nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szko y. 
 

4. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach s  zobowi zani do przyst pienia do nich 
w terminie 2 tygodni od daty poinformowania uczniów o wynikach sprawdzianu 
i na zasadach okre lonych przez nauczyciela. 

 
5. W przypadku, gdy ucze  nie przyst pi w okre lonym terminie do sprawdzianu, zostaje 

to odnotowane w dzienniku jako nb (nieobecny). 
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6. W przypadku, gdy ucze  nie przyst pi do sprawdzianu w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela zostaje to odnotowane w dzienniku jako – nb. 

 
7. Poprawa sprawdzianów mo e odbywa  si  na zaj ciach z tego przedmiotu 

lub w wolnym czasie ucznia. 
 
8. Do redniej ocen wlicza si  ocena poprawiona zgodnie z jej wag . 
 
9. W przypadku d szej nieobecno ci ucznia terminy poprawy ocen ustala 

si  indywidualnie. 
 
10. Ostateczny termin poprawy ocen up ywa na siedem dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
 
11. Uczniowie s  zobowi zani do poprawiania sprawdzianów na bie co. 
 
12. Dwukrotne nie poprawienie sprawdzianu lub nie zg oszenie si  ucznia na popraw  

z przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje, e mo e nie mie  mo liwo ci 
poprawienia tej partii materia u. 

 
13. Nauczyciel mo e obni  ocen ródroczn  i roczn  uczniowi, który nie przyst pi  

dwukrotnie do poprawy sprawdzianu z danej partii  materia u. 
 
14. O tym fakcie nauczyciel przedmiotu powiadamia ucznia oraz jego rodzica 

za po rednictwem wychowawcy klasy. 
 

 
§ 63. 

1. Nauczyciele zobowi zani s  do systematycznego oceniania uczniów. 
 

2. Minimalna liczba ocen bie cych powinna by  równa liczbie godzin zaj  
edukacyjnych w tygodniu. 

 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci w zachowaniu procedury oceniania 

nauczyciel jest zobowi zany do ustalenia nowej oceny. 
 
 

§ 64. 
1. Ocenianiu podlegaj  systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy 

i umiej tno ci: 
1) sprawdziany (prace klasowe), 
2) kartkówki, 
3) odpowiedzi ustne, 
4) aktywno  (praca na lekcji), 
5) udzia  uczniów w projekcie edukacyjnym, 
6) praca domowa. 

 
2. Nauczyciele maj  prawo okre lenia innych form uzyskania ocen, zawartych 

w przedmiotowych zasadach oceniania (przygotowanie prezentacji, lektury, wiczenia 
praktyczne i inne). 
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3. Zasady organizacji prac klasowych (sprawdzianów):  
1) praca klasowa musi by  zapowiedziana tydzie  przed jej przeprowadzeniem 

i zapisana w dzienniku lekcyjnym (w terminarzu),   
2)  uczniowie s  zobowi zani do uczestnictwa w pracy klasowej w wyznaczonym 

terminie,  
3) nieobecno  na sprawdzianie mo e by  usprawiedliwiona chorob  ucznia 

potwierdzon  przez rodziców lub lekarza,   
4) ucze  nie mo e zg osi  nieprzygotowania przed zapowiedzian  prac  klasow .  
5) prace pisemne ucze  otrzymuje do wgl du w ci gu 2 tygodni od daty napisania. 
Wyj tek stanowi  sytuacje losowe. 
   

4. W przypadku pracy klasowej, sprawdzianów ocena wystawiana b dzie na podstawie 
przeliczenia procentowego uzyskanych punktów wg nast puj cych zasad:   
1) 0-39% ocena niedostateczna (1)   
2) 40%-55% ocena dopuszczaj ca (2)   
3) 56%-75% ocena dostateczna (3)   
4) 76%-89% ocena dobra (4)   
5) 90%-97% ocena bardzo dobra (5)   
6) 98% - 100% ocena celuj ca (6).   

  
5. Pu ap procentowy przy formach pisemnych uzale niony jest od ilo ci punktów 

do zdobycia oraz stopnia trudno ci pracy. O zmianie zasad przeliczania procentowego 
uzyskanych punktów nauczyciel informuje ustnie uczniów przed rozpocz ciem pisania 
pracy. 
 

6. Przy ustalaniu oceny ródrocznej i rocznej nauczyciel uwzgl dnia aktywno  ucznia 
w nast puj cych obszarach: 

1) Obszar I (waga - 5) – sprawdziany (prace klasowe), 
2) Obszar II (waga - 3) – kartkówki, odpowiedzi ustne i inne wynikaj ce ze specyfiki 

przedmiotu, 
3) Obszar III (waga - 2) – aktywno , prace domowe, prace dodatkowe. 
 

7. Ocena za pierwszy semestr staje si  ocen  cz stkow  (waga 3) oceny rocznej. 
 

8. W przypadku j zyka polskiego i j zyków obcych wag  oceny za redagowanie 
asnego tekstu uj to w przedmiotowych systemach oceniania. 

 
9. Zasady ustalania oceny okresowej i rocznej okre la tabela: 

 
rednia wynikaj ca z wagi ocen Ocena  

0,00 – 1,60 Niedostateczny 
1,61 – 2,60 dopuszczaj cy 
2,61 – 3,60 dostateczny 
3,61 – 4,60 dobry 
4,61 – 5,60 bardzo dobry 
5,61 – 6,00 celuj cy 

 

10. W szczególnych sytuacjach nauczyciel mo e odst pi  od obligatoryjnego 
zastosowania zasad ustalania oceny okresowej i rocznej, podanych w tabeli w ust. 9. 
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11. Niew ciwe zachowanie ucznia podczas bie cej pracy na lekcji nauczyciel 

odnotowuje w dzienniku elektronicznym: 
Kategoria –  postawa; 
Ocena  „ –  „; 
Komentarz – Ucze  niew ciwie zachowuje si  podczas zaj .  

 
12. Podczas ustalania oceny okresowej i rocznej nale y uwzgl dni  postaw  ucznia 

na zaj ciach lekcyjnych. 
 
 

§ 65. 
1. Klasyfikacja ródroczna i roczna odbywa si  na koniec pierwszego okresu nauki 

i koniec roku szkolnego  i polega na podsumowaniu osi gni  edukacyjnych ucznia 
z zaj  edukacyjnych okre lonych w szkolnym planie nauczania ucznia oraz ustaleniu 
ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj  edukacyjnych i zachowania. 

 
2. Nauczyciel jest zobowi zany poinformowa  ucznia i rodzica o przewidywanej ocenie 

ródrocznej i rocznej na tydzie  przed ródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 
3. Do poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach ródrocznych i rocznych 

zobowi zany jest wychowawca klasy. 
 

4. Ustala si  nast puj ce formy informowania rodziców: 
1) zebranie z rodzicami, 
2) rozmowa indywidualna, 
3) informacja telefoniczna, 
4) zawiadomienie pisemne, 
5) zawiadomienie drog  elektroniczn . 

 
6. Wychowawca, informuj c rodziców o przewidywanych ocenach ródrocznych 

i rocznych, zamieszcza adnotacj  w e-dzienniku lekcyjnym o formie i terminie 
przekazanych informacji. 

 
 

§ 66. 
1. Ucze  mo e  by  nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj  

edukacyjnych, je eli brak jest podstaw do ustalenia ródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecno ci ucznia na zaj ciach przekraczaj cej po ow  
czasu przeznaczonego na te zaj cia w szkolnym planie nauczania. 

 
2. Ucze  nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci mo e zdawa  

egzamin klasyfikacyjny. 
 
3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowi zkowych lub dodatkowych zaj  

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje si  „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
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§ 67. 
1. Na wniosek ucznia lub rodzica (z ony do Dyrektora w formie pisemnej) ucze  

nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno ci mo e zdawa  egzamin 
klasyfikacyjny, je eli Rada Pedagogiczna wyrazi zgod . 

 
2. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny sk ada ucze  lub rodzic do dnia klasyfikacyjnego 

posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
 
3. Egzamin klasyfikacyjny z ró nic programowych zdaje ucze  zmieniaj cy szko , klas  

lub profil kszta cenia w terminie i zakresie podanym przez Dyrektora Szko y. 
 
4. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych uzgadnia si  z uczniem i jego rodzicami. 

 
5. Egzaminy klasyfikacyjne odbywaj  si : 

1) w drugim tygodniu ferii zimowych (klasyfikacja ródroczna), 
2) w ostatnim tygodniu czerwca (klasyfikacja roczna), 
3) w uzasadnionych przypadkach w innym terminie po uzgodnieniu z Dyrektorem Szko y. 

 
6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza komisja w sk adzie: 

1) dyrektor lub wicedyrektor -  przewodnicz cy, 
2) nauczyciel danego przedmiotu -  egzaminator, 
3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu -  cz onek komisji. 

 
7. W czasie trwania egzaminu mog  by  obecni w charakterze obserwatorów rodzice 

ucznia. 
 

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz dza si  protokó  zawieraj cy: 
1) sk ad komisji, 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
3) zadania egzaminacyjne, 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

 
9. Do protoko u do cza si  pisemne prace ucznia i zwi  informacj  o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 
 

10. Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego og aszane s  w dniu egzaminu. Ocena ustalona 
przez komisj  jest ostateczna. 

 
 

§ 68. 
1. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zaj  praktycznych z powodu usprawiedliwionych 

nieobecno ci szko a organizuje zaj cia umo liwiaj ce uzupe nienie programu 
nauczania i ustalenie ródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj  
praktycznych. 
 

2. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 
klasyfikacyjna z zaj  edukacyjnych mo e by  zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 
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§ 69. 
1. Ucze  lub rodzice ucznia, je eli uznaj , e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj  

edukacyjnych lub roczna ocena zachowania zosta a ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny mog  zg osi  zastrze enia do Dyrektora 
w formie pisemnej. Zastrze enia zg asza si  od dnia ustalenia rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
nie pó niej jednak ni  w terminie 2 dni roboczych od dnia zako czenia rocznych zaj  
dydaktyczno-wychowawczych. 
 

2. W przypadku stwierdzenia, e zastrze enia s  zasadne Dyrektor Szko y powo uje 
komisj , która: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych przeprowadza 

sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci ucznia w formie pisemnej i ustnej 
oraz ustala roczn  ocen  klasyfikacyjn  z danych zaj ; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych w sk ad komisji 
wchodz : 
a) dyrektor lub wicedyrektor - jako przewodnicz cy, 
b) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szko y tego samego typu prowadz cych 

takie same zaj cia edukacyjne. 
3) sprawdzian, o którym mowa wy ej, przeprowadza si  nie pó niej ni  w terminie 

5 dni od dnia zg oszenia zastrze , o których mowa w ust 1. 
 
3. Ustalona przez komisj  ocena nie mo e by  ni sza od ustalonej  wcze niej. 
 
4. Ustalona przez komisj  ocena jest ostateczna z wyj tkiem oceny niedostatecznej, która 

mo e by  zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 
5. Z prac komisji sporz dza si  protokó  zawieraj cy: 

1) sk ad komisji, 
2) termin sprawdzianu, 
3) zadania sprawdzaj ce, 
4) wynik sprawdzianu i ustalon  ocen . 
Protokó  stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia. 

 
6. Do protoko u do cza si  pisemne prace ucznia i zwi  informacj  o ustnych 

odpowiedziach. 
 

7. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi  do sprawdzianu 
w wyznaczonym terminie mo e przyst pi  do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez Dyrektora Szko y. 
 

8. Przepisy 1–7 stosuje si  odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zaj  edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, e termin 
do zg oszenia zastrze  wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. 

 
 

§ 70. 
1. Ucze  uzyskuje promocj  do klasy programowo wy szej, je eli ze wszystkich 

obowi zkowych zaj  edukacyjnych okre lonych w szkolnym planie nauczania uzyska  
roczne oceny klasyfikacyjne wy sze od oceny niedostatecznej. 
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2. Ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska  z obowi zkowych zaj  

edukacyjnych redni  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr  ocen  
zachowania otrzymuj  promocj  do klasy programowo wy szej z wyró nieniem. 

 
3. Laureaci i finali ci olimpiad przedmiotowych otrzymuj  roczn  ocen  celuj  z tych 

zaj  edukacyjnych. 
 
4. Ucze , który nie spe ni  warunków z ust. 1 nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wy szej. 
 

5. Oceny klasyfikacyjne z zaj  edukacyjnych nie maj  wp ywu na ocen  klasyfikacyjn  
zachowania. 

 
6. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wp ywu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zaj  edukacyjnych, 
2) promocj  do klasy programowo wy szej lub uko czenie szko y. 

 
 

§ 71. 
1. Ucze  ko czy szko , je eli w wyniku klasyfikacji ko cowej, na któr  sk adaj  

si  roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj  edukacyjnych uzyskane 
w klasie programowo najwy szej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych 
zaj  edukacyjnych, których realizacja zako czy a si  w klasach programowo ni szych 
uzyska  oceny klasyfikacyjne wy sze od oceny niedostatecznej. 
 

2. Ucze  ko czy szko  z wyró nieniem, je eli w wyniku klasyfikacji ko cowej uzyska  
z obowi zkowych zaj  edukacyjnych redni  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobr  ocen  zachowania. 

 
3. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wp ywu na uko czenie szko y. 

 
4. Rada Pedagogiczna mo e jeden raz w ci gu etapu edukacyjnego promowa  do klasy 

programowo wy szej ucznia, który nie zda  egzaminu poprawkowego z jednych 
obowi zkowych zaj  edukacyjnych, pod warunkiem, e te obowi zkowe zaj cia 
edukacyjne s  zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 
programowo wy szej. 

 
 

§ 72. 
1. Ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska  ocen  niedostateczn  z jednych 

albo dwóch obowi zkowych zaj  edukacyjnych mo e zdawa  egzamin poprawkowy 
z tych zaj . 

 
2. Egzamin poprawkowy sk ada si  z cz ci pisemnej i ustnej z wyj tkiem egzaminu 

z technologii informacyjnej, wychowania fizycznego i zaj  praktycznych. 
 

3. Ucze  ubiegaj cy si  o egzamin poprawkowy sk ada wniosek do Dyrektora Szko y 
w terminie do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

 
4. Egzamin poprawkowy odbywa si  w ostatnim tygodniu sierpnia. 
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5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powo ana przez Dyrektora Szko y. 
 
6. W sk ad komisji wchodz : 

1) dyrektor lub wicedyrektor - jako przewodnicz cy, 
2) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne - jako egzaminuj cy, 
3) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia edukacyjne - jako cz onek 

komisji. 
 

7. Stopie  trudno ci zestawów i pyta  egzaminacyjnych powinien by  dostosowany 
do wymaga  na ocen , o któr  ubiega si  ucze . 

 
8. Nauczyciel przygotowuj cy zestawy egzaminacyjne jest zobowi zany do uzyskania 

pisemnej opinii w ciwego metodyka o stopniu ich trudno ci. 
 
9. W przypadku braku metodyka powy sz  opini  powinien wystawi  nauczyciel 

mianowany lub dyplomowany tego samego przedmiotu. 
 
10. Zaopiniowane zestawy powinny by  z one u wicedyrektora do spraw 

dydaktycznych do ko ca czerwca. 
 
11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz dza si  protokó  zawieraj cy: 

1) sk ad komisji, 
2) termin egzaminu poprawkowego, 
3) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskan  ocen . 

Do protoko u do cza si  prace pisemne ucznia oraz zwi  informacj  o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 

  
12. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi  do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi  do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szko y nie pó niej ni  do 30 wrze nia. 

 
13. Ucze , który nie zda  egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza 

klas . 
 

 
§ 73. 

1. Dyrektor szko y zwalnia ucznia z wykonywania okre lonych wicze  fizycznych 
na zaj ciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 
mo liwo ciach wykonywania przez ucznia tych wicze  wydanej przez lekarza, na 
czas okre lony w tej opinii. 

 
2. Dyrektor szko y zwalnia ucznia z realizacji zaj  wychowania fizycznego, zaj  

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku mo liwo ci 
uczestniczenia ucznia w tych zaj ciach wydanej przez lekarza, na czas okre lony w tej 
opinii. 

 
3. Zwolnienie ucznia nast puje na podstawie pisemnej decyzji wydanej przez Dyrektora 

Szko y 
 
4. Je eli okres zwolnienia ucznia uniemo liwia ustalenie ródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje si  „zwolniony” lub „zwolniona”. 
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5. Dyrektor szko y na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia 
do ko ca danego etapu edukacyjnego ucznia z wad  s uchu, z g bok  dysleksj  
rozwojow , z afazj , z niepe nosprawno ciami sprz onymi lub z autyzmem, w tym 
z zespo em Aspergera z nauki drugiego j zyka obcego. 

 
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego j zyka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje si  „zwolniony” albo „zwolniona”. 
 
 

§ 74. 
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nale y przede wszystkim bra  pod uwag  
wysi ek wk adany przez ucznia w wywi zywanie si  z obowi zków wynikaj cych 
ze specyfiki tych zaj , a tak e systematyczno  udzia u ucznia w zaj ciach 
oraz aktywno  ucznia w dzia aniach podejmowanych przez szko  na rzecz kultury 
fizycznej. 

 

 
§ 75. 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu stopnia respektowania zasad 
wspó ycia spo ecznego i norm etycznych. 

 
2. Dokonywanie oceny ma na celu mi dzy innymi: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu i post pach w tym zakresie, 
2) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o zachowaniu ucznia. 
 

§ 76. 
1. Zachowanie ucznia ocenia si  dwa razy w roku tj. podczas klasyfikacji ródrocznej 

i rocznej. 
 
2. Klasyfikacja ródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia 

oraz ustaleniu ródrocznej oceny klasyfikacyjnej. 
 
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
 
4. Ocen  zachowania ródroczn  i roczn  ustala si  wed ug nast puj cej skali: 

1) wzorowe (wz) 
2) bardzo dobre (bdb) 
3) dobre  (db) 
4) poprawne (pop) 
5) nieodpowiednie (ndp) 
6) naganne (ng) 

 
 

§ 77. 
1. Oceny s  jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
 
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia 

ustalon  ocen  zachowania. 
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§ 78. 

1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wp ywu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zaj  edukacyjnych, 
2) promocj  do klasy programowo wy szej lub uko czenie szko y.  
 

2. Rada Pedagogiczna mo e podj  uchwa  o niepromowaniu do klasy programowo 
wy szej lub nieuko czeniu szko y przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi 
z rz du ustalono nagann  roczn  ocen  klasyfikacyjn  zachowania. 

 
3. Ucze , któremu po raz trzeci z rz du ustalono nagann  roczn  ocen  klasyfikacyjn  

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wy szej, a ucze  klasy 
programowo najwy szej nie ko czy szko y. 

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

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, nale y uwzgl dni  wp yw tych zaburze  
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kszta cenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 
 

§ 79. 
1. Na pocz tku ka dego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów oraz jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania a tak e 
o warunkach i trybie uzyskania oceny wy szej. 

 
2. Adnotacje o formie i terminie przekazania informacji uczniom i rodzicom 

wychowawca zamieszcza w dzienniku lekcyjnym. 
 

 
§ 80. 

1. Zachowanie ucznia na terenie szko y oraz na zaj ciach pozaszkolnych podlega 
obserwacji. 

 
2. Pozytywne i negatywne opinie na temat ucznia odnotowywane s  w dzienniku 

lekcyjnym.  
 
 

§ 81. 
1. Wychowawca klasy ustalaj c ródroczn  i roczn  ocen  zachowania uwzgl dnia: 

1) wypowiedzi na temat ucznia nauczycieli i innych pracowników Szko y, 
2) informacj  nauczycieli dotycz  u ywania telefonu komórkowego na lekcji,  
    która skutkuje obni eniem oceny z zachowania, 
3) tre  uwag zawartych w dzienniku lekcyjnym, 
4) opinie uczniów danej klasy, 
5) opini  ocenianego ucznia (np. w formie samooceny). 

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

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, wychowawca uwzgl dnia wp yw tych 
zaburze  lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kszta cenie specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
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3. Na tydzie  przed ródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej wychowawca klasy jest obowi zany poinformowa  ucznia i jego 
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie zachowania. 

 
4. Ustala si  nast puj ce formy informowania rodziców: 

1) rozmowa indywidualna, 
2) klasowe spotkanie z rodzicami, 
3) zawiadomienie pisemne. 

 
5. Adnotacje o terminie i formie poinformowania uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) zamieszcza wychowawca w dzienniku lekcyjnym. 
 

 
§ 82. 

1. Ustalona przez wychowawc  klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
jest ostateczna, je eli jest wystawiona zgodnie z przepisami. 

 
2. Ucze  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog  zg osi  zastrze enia, je eli uznaj , 

e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta a ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotycz cymi trybu wystawiania tej oceny. 

 
3. Zastrze enia mog  by  zg aszane w terminie do 7 dni po zako czeniu zaj  

dydaktyczno – wychowawczych w formie pisemnego wniosku z onego do Dyrektora 
Szko y. 

 
4. W przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta a 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny 
Dyrektor Szko y powo uje komisj . 

 
5. W sk ad komisji wchodz : 

1) dyrektor szko y  albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szko y - jako 
przewodnicz cy, 

2) wychowawca klasy, 
3) nauczyciel prowadz cy zaj cia w danej klasie, 
4) pedagog – je eli jest zatrudniony w szkole, 
5) przedstawiciel samorz du uczniowskiego, 
6) przedstawiciel Rady Rodziców, 
7) psycholog – je eli jest zatrudniony w szkole. 

 
6. Komisja ustala roczn  ocen  klasyfikacyjn  zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zg oszenia zastrze . Ocena jest ustalana w drodze g osowania zwyk  wi kszo ci  
osów. W przypadku równej liczby g osów decyduje g os przewodnicz cego. 

 
7. Ocena ustalona przez komisj  jest ostateczna. 

 
8. Z prac komisji sporz dzany jest protokó  zawieraj cy w szczególno ci: 

1) imiona i nazwiska osób wchodz cych w sk ad komisji; 
2) termin posiedzenia komisji; 
3) imi  i nazwisko ucznia; 
4) wynik g osowania; 
5) ustalon  ocen  klasyfikacyjn  zachowania wraz z uzasadnieniem. 
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9. Protokó  stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia. 
 
 
 

§ 83. 
1. ródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgl dnia w szczególno ci: 

1) wywi zywanie si  z obowi zków szkolnych, 
2) post powanie zgodnie z dobrem spo eczno ci szkolnej, 
3) dba  o honor i tradycje Szko y, 
4) dba  o pi kno mowy ojczystej, 
5) dba  o bezpiecze stwo i zdrowie w asne oraz innych osób, 
6) godne, kulturalne zachowanie si  w szkole i poza ni , 
7) okazywanie szacunku innym osobom, 
8) przestrzeganie zasad korzystania przez uczniów na terenie szko y z telefonów 

komórkowych i innych urz dze  elektronicznych. 
 
 
2. Na ocen  klasyfikacyjn  zachowania ucznia w znacznym stopniu wp ywa ilo  

nieobecno ci nieusprawiedliwionych i spó nie . Ustala si  nast puj cy przelicznik: 
 

1) wzorowe - 0 nieobecnych nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych  
i do 3 spó nie ; 

2) bardzo dobre - do 5 nieobecnych nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych  
i do 5   spó nie ; 

3) dobre - do 10 nieobecnych nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych  
i 10 spó nie ; 

4) poprawne - do 20 nieobecnych nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych  
i 20 spó nie ; 

5) nieodpowiednie - do 50 nieobecnych nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych   
i 30 spó nie ; 

6) naganne – powy ej 50 nieobecnych nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych                
i 40 spó nie . 

 
3. W przypadku uczniów, którzy reprezentuj  szko  w zawodach sportowych, 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych, etc. a jednocze nie nie spe niaj  kryteriów 
z ust. 2, wychowawca w uzasadnionych przypadkach mo e podwy szy  ocen  
z zachowania.  

 
 

§ 84. 
1. Wychowawca klasy oceniaj c zachowanie ucznia analizuje: 

1) odpowiedzialno  za swój proces uczenia si : 
a) punktualno , systematyczno , pracowito , 
b) zachowanie na lekcjach, 
c) przezwyci anie trudno ci (wk ad pracy proporcjonalny do mo liwo ci, 

wytrwa ), 
2) rozwijanie indywidualnych uzdolnie  i predyspozycji, 
3) wywi zywanie si  z zada  powierzonych i dobrowolnie przyj tych, 
4) zaanga owanie w dzia ania na rzecz klasy i Szko y, 
5) dba  o kultur  j zyka, 
6) poszanowanie godno ci innych, 
7) yczliwo  w relacjach mi dzyludzkich, 
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8) prawdomówno , uczciwo , samokrytycyzm, 
9) trosk  o zdrowie w asne i innych, 
10) dba  o dobre imi  szko y i godne jej reprezentowanie w szkole i poza ni . 

 
2. Wystawiaj c ocen  zachowania za punkt wyj cia przyjmuje si  ocen  dobr , 

a nast pnie uwzgl dnia argumenty przemawiaj ce za podwy szeniem lub obni eniem 
oceny. 

 
3. Na podwy szenie oceny z zachowania maj  wp yw nast puj ce postawy i zachowania 

ucznia: 
1) anga owanie si  w dzia anie na rzecz klasy (imprezy okoliczno ciowe, wycieczki, 

biwaki, wyj cia klasowe), 
2) udzia  w pracach dodatkowych na rzecz Szko y (uroczysto ci szkolne, sesje 

naukowe, promocja szko y w rodowisku), 
3) reprezentowanie Szko y na zewn trz (olimpiady, konkursy, zawody), 
4) aktywny udzia  w zaj ciach pozalekcyjnych (ko a, kluby, sekcje sportowe zaj cia 

wyrównawcze), 
5) udzia  w eliminacjach szkolnych olimpiad przedmiotowych, 
6) dzia alno  samorz dowa na forum klasy i Szko y, 
7) pomoc w nauce uczniom maj cym niepowodzenia szkolne, 
8) dba  o estetyczny wygl d Szko y (pracownie przedmiotowe, korytarze), 
9) otrzymanie pochwa  na temat zachowania, brak uwag negatywnych, 
10) akceptacja grupy rówie niczej (klasy), 
11) prezentowanie w asnych inicjatyw na forum klasy lub Szko y (kreatywno , 

postawa twórcza), 
12) promowanie zdrowego stylu ycia. 

 
4. Na obni enie oceny z zachowania maj  wp yw nast puj ce postawy i zachowania 

ucznia: 
1) aroganckie, wulgarne zachowania wobec rówie ników, nauczycieli oraz innych 

pracowników Szko y, 
2) dezorganizowanie pracy klasy podczas zaj  edukacyjnych i pozalekcyjnych, 
3) niew ciwe zachowanie podczas uroczysto ci szkolnych, wyjazdów  klasowych 

i przerw mi dzylekcyjnych, 
4) ignorowanie polece  nauczyciela, nie wywi zywanie si  z podj tych zobowi za , 
5) niszczenie mienia Szko y i prywatnej w asno ci innych osób, 
6) wagary, ucieczki z lekcji, nieusprawiedliwione spó nienia, 
7) ywanie rodków mog cych spowodowa  uzale nienie (alkohol, narkotyki, 

tyto ), 
8) konfliktowo , udzia  w bójkach, 
9) stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej (np. wobec pierwszoklasistów), 
10) zg oszone przez Policj  przypadki naruszania prawa, wyroki s dowe, 
11) posiadanie, rozprowadzanie narkotyków, 
12) kradzie  cudzej w asno ci, wy udzanie pieni dzy, 
13) przynoszenie do szko y przedmiotów mog cych stanowi  zagro enie dla zdrowia 

i ycia, 
14) brawurowa (niebezpieczna) jazda samochodem w rejonie szko y, 
15) namawianie innych do stosowania u ywek mog cych spowodowa  uzale nienie, 
16) namawianie innych do wagarów, ucieczek z lekcji, dokuczanie innym, 
17) otrzymywanie uwag negatywnych, 
18) wykluczanie innych z grupy rówie niczej (np. klasy szkolnej) – wy miewanie, 

poni anie, zastraszanie, 
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19) naruszanie dobrego imienia szko y poprzez niew ciwe zachowania poza szko . 
 
5. Na podwy szenie oceny wp ywaj  zmiany zachowania ucznia pod wp ywem 

podejmowanych dzia  wychowawczych. 
 
6. Na obni enie oceny wp ywaj  niew ciwe zachowania wyst puj ce mimo 

podejmowanych dzia  wychowawczych i deklarowaniu przez ucznia zmiany 
nieakceptowanych zachowa . 

 
7. O zachowaniach pozytywnych i negatywnych informowani s  rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia. 
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Rozdzia  XII 
WARUNKI BEZPIECZE STWA UCZNIÓW 

 
 

§ 85. 
Nauczyciel ponosi pe  odpowiedzialno  za uczniów przebywaj cych pod jego opiek . 
 
 

§ 86. 
1. W Szkole organizowane s  dy ury nauczycieli maj ce na celu opiek  nad m odzie  

podczas przerw mi dzylekcyjnych. 
 
2. Dy ury szkolne pe ni  wszyscy nauczyciele za wyj tkiem protokolanta posiedze  

Rady Pedagogicznej i cz onków dyrekcji. 
 
3. Przydzia em dy urów, zakresem zada  oraz kontrol  nad ich wykonaniem zajmuje 

si  wicedyrektor. 
 
 

§ 87. 
1. Opiek  nad uczniami przebywaj cymi na zaj ciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 

sprawuje nauczyciel prowadz cy te zaj cia i on odpowiada przed Dyrektorem Szko y 
za ich w ciwy przebieg. 

 
2. Opiek  nad uczniami podczas zaj  poza terenem Szko y, a tak e na wycieczkach 

sprawuj  organizatorzy zaj  i wycieczek. 
 
3. Podczas wycieczek ucze  mo e oddali  si  od grupy wy cznie za zgod  opiekuna 

lub na pisemny wniosek rodzica, który automatycznie przejmuje odpowiedzialno  
za jego bezpiecze stwo. 

 
4. Inne formy opieki na uczniem regulowane s  zgodnie z zasadami zawartymi 

w odpowiednich aktach prawnych. 
 
 

§ 88. 
1. Organ prowadz cy szko  mo e zawiesi  zaj cia na czas oznaczony w przypadku, 

gdy na danym terenie mo e wyst pi  zagro enie bezpiecze stwa uczniów zwi zane 
z utrudnieniem w: 
1) dotarciu do szko y lub placówki lub 
2) organizacji zaj  w szkole lub placówce w zwi zku z organizacj  i przebiegiem 

imprez ogólnopolskich lub mi dzynarodowych.  
 
2. Dyrektor, za zgod  organu prowadz cego, mo e zawiesi  zaj cia na czas oznaczony 

je eli: 
1) temperatura zewn trzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzaj cych zawieszenie zaj  wynosi -15 C lub jest ni sza; 
2) wyst pi y na danym terenie zdarzenia, które mog  zagrozi  zdrowiu uczniów. 
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§ 89. 
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia si  ciep  i zimn  bie  wod  
oraz rodki higieny osobistej. Urz dzenia sanitarnohigieniczne s  utrzymywane 
w czysto ci i w stanie pe nej sprawno ci technicznej. 

 
 

§ 90. 
Sposoby post powania dotycz ce zagro  i sytuacji problemowych, zawarte 

 w Szkolnych Procedurach Interwencyjnych, które stanowi  za cznik do Statutu 
Zespo u Szkó . 
 

 

§ 91.  
1. Nauczyciel zobowi zany jest natychmiast reagowa  na wszelkie dostrze one sytuacje 

lub zachowania uczniów stanowi ce zagro enie bezpiecze stwa podejmuj c dzia ania 
przewidziane w Szkolnych Procedurach Interwencyjnych. Dotycz  one: 
1) znalezienia na terenie szko y podejrzanej substancji,  
2) posiadania przez ucznia na terenie szko y narkotyków, 
3) przebywania ucznia na terenie szko y pod wp ywem alkoholu lub innego rodka 

psychoaktywnego, 
4) stwierdzenia stosowania wobec ucznia cyberprzemocy w sieci lokalnej 

lub rozleg ej, 
5) zasad korzystania z telefonu komórkowego, 
6) ujawnienia na terenie szko y kradzie y, 
7) ujawnienia na terenie szko y/klasy agresji,  
8) ujawnienia na terenie szko y/klasy niszczenia mienia, 
9) zasad usprawiedliwiania nieobecno ci, 
10) zasad post powania na wypadek wtargni cia na teren szko y napastnika, 
11) zasad post powania w przypadku znalezienia na terenie szko y paczki, torby, 

przedmiotu nieznanego pochodzenia, 
12) procedury powypadkowej, 
13) post powania na wypadek wyst pienia przypadków pedofilii w szkole, 
14) post powania na wypadek wyst pienia przypadku rozpowszechniania pornografii 

w szkole przez ucznia, 
15) post powania na wypadek wyst pienia przypadku prostytucji w szkole lub w ród 

uczniów, 
16) post powania na wypadek wyst pienia niepokoj cych zachowa  seksualnych 

uczniów, 
17) post powania na wypadek wyst pienia przypadku ska enia chemicznego 

lub biologicznego. 
 
2. Nauczyciel powinien zwróci  uwag  na osoby postronne przebywaj ce na terenie 

Szko y, w razie potrzeby zwróci  si  o podanie celu pobytu na terenie Szko y, 
zawiadomi  pracownika obs ugi Szko y o fakcie przebywania osób postronnych. 

 
3. Upowa niony przez Dyrektora pracownik Szko y powinien zwróci  si  do osób 

postronnych wchodz cych na teren Szko y o podanie celu pobytu, w razie potrzeby 
zawiadomi  o tym fakcie Dyrektora Szko y lub skierowa  t  osob  do Dyrektora. 

 
4. Nauczyciel lub inny pracownik Szko y powinien niezw ocznie zawiadomi  Dyrektora 

Szko y o wszelkich dostrze onych zdarzeniach, nosz cych znamiona przest pstwa 
lub stanowi cych zagro enie dla zdrowia lub ycia uczniów. 
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§ 92.  
1. W celu zwi kszenia bezpiecze stwa uczniów i pracowników, zapobiegania 

zagro eniom ycia, zdrowia i mienia oraz innych dzia  szkodliwych, wykrywania 
wykrocze  i przest pstw w szkole prowadzony jest monitoring wizyjny: 
1) kamery monitoringu wizyjnego mog  by  umieszczone na zewn trz i wewn trz 

budynku szkolnego; 
2) monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez ca  dob ; 
3) zapis  ze  wszystkich  kamer  przechowywany  jest  na  twardym  dysku  rejestratora  

przez 7 dni, chyba, e odr bne przepisy stanowi  inaczej; 
4) odczytu zapisu rejestratora dokonuje Dyrektor Szko y lub osoba przez niego 

upowa niona; 
5) nagrania zapisane w rejestratorze mog  by  u yte wy cznie w celu wyja nienia 

wykrocze  przeciwko uczniom, pracownikom, innym osobom przebywaj cym 
na terenie szko y lub mieniu szkolnemu; 

6) rozmieszczenie kamer zosta o zweryfikowane pod k tem poszanowania 
prywatno ci i intymno ci uczniów, nauczycieli i pozosta ych pracowników szko y. 

 
2. Szczegó owe informacje znajduj  si  w Regulaminie prowadzenia monitoringu 

wizyjnego w Zespole Szkó  Technicznych i Ogólnokszta cych Nr 4 im. Marii 
Sk odowskiej-Curie w om y. 
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                                                           Rozdzia  XIII 
ORGANIZACJA  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ 

 
 

§ 93. 
1. Biblioteka jest pracowni  szkoln  powo an  do realizacji potrzeb dydaktyczno – 

wychowawczych szko y, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowania 
kultury czytelniczej w ród m odzie y. 

 
2. Zadaniem nauczycieli – bibliotekarzy biblioteki szkolnej jest tworzenie warunków 

do poszukiwania, porz dkowania i wykorzystywania informacji z ró nych róde . 
 
3. Z biblioteki i czytelni korzystaj  uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szko y 

oraz rodzice. 
 
 

§ 94. 
1. Nauczyciel - bibliotekarz biblioteki szkolnej zobowi zany jest do: 

1) prowadzenia zaj  dydaktycznych z uczniami w grupach lub oddzia ach 
oraz ich udokumentowania, 

2) indywidualnej pomocy uczniom w rozwijaniu zainteresowa  czytelniczych, 
3) udost pniania ksi gozbioru podczas zaj  lekcyjnych i po ich zako czeniu zgodnie 

z harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora Szko y, 
4) udost pniania nauczycielom materia ów u atwiaj cych doskonalenie warsztatu 

pracy, 
5) dokonywania zakupów nowo ci wydawniczych i ich prezentowania czytelnikom, 
6) organizowania ró norodnych form inspiracji czytelniczej z uwzgl dnieniem 

zainteresowa  i potrzeb odbiorców, 
7) eksponowania informacji na temat pracy innych bibliotek, 
8) okresowego podsumowywania czytelnictwa w ród m odzie y i prezentowania 

wyników w gablocie ciennej, 
9) udost pniania i pomocy w obs udze Centrum Multimedialnego. 

 
2. Szczegó owe zasady korzystania z biblioteki okre la regulamin zatwierdzony przez 

Dyrektora Szko y. 
 
3. Inne obowi zki nauczycieli – bibliotekarzy dotycz ce np. gromadzenia, 

opracowywania i ewidencjonowania zbiorów okre lane s  na podstawie odr bnych 
aktów prawnych. 
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Rozdzia  XIV 
POSTANOWIENIA  KO COWE 

 
 

§ 95. 
1. Szko a posiada okre lony ceremonia  wa nych wydarze  i uroczysto ci szkolnych.  
 
2. Zespó  Szkó  Technicznych i Ogólnokszta cych Nr 4 w om y posiada w asny 

sztandar. 
3. Poczet sztandarowy uczestniczy w wa nych wydarzeniach szko y i spo eczno ci 

lokalnej. 
 

 
§ 96. 

1. Tekst niniejszego Statutu mo e by  zmieniony. Do uchwalenia wniosku w sprawie 
zmian wymagana jest obecno  ponad po owy cz onków Rady Pedagogicznej 
i g osowanie za zmian  2/3 obecnych. Zmiany tekstu Statutu zostaj  przedstawione 
do akceptacji odno nym w adzom.  

 
2. Niniejszy Statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 listopada 

2019 roku.  
 
3. Statut wchodzi w ycie z dniem jego uchwalenia. 
 
 

§ 97. 
Traci moc Statut Zespo u Szkó  Technicznych i Ogólnokszta cych Nr 4 im. Marii 
Sk odowskiej - Curie w om y uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 
w dniu 17 czerwca 2019 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 


