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STATUT 

ZESPOŁU  SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 

W WOJKOWICACH. 

 

Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59). 

 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60). 

 

3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Tekst jednolity: Dz.U. 2016, 

poz. 1943, z późn. zm). 

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 

poz. 649). 

 

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

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

nr 61 poz. 624 z późn.zm). 

 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843 z z późn. zm). 
 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 244, poz. 1626, z późniejszymi zmianami) 

określają zasady realizacji praktycznej nauki zawodu 

  

 

ROZDZIAŁ  I 

NAZWA  SZKOŁY 

 

§ 1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach 

z siedzibą przy ulicy Źrałków 1 i jest szkołą publiczną. 

 

§ 2. W jej skład wchodzą jako samodzielne jednostki: 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wojkowicach, 

/dopuszcza się posługiwanie nazwą: Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego 

w Wojkowicach/, 

2. Technikum Architektury Krajobrazu im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

w Wojkowicach, 

/dopuszcza się posługiwanie nazwą: Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. Witolda 

Pileckiego w Wojkowicach/, 

3. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wojkowicach (SPdD), 
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4. Dopuszcza się stosowanie czytelnego skrótu nazwy szkoły: 

ZSOiT w Wojkowicach (dalej Szkoła) oraz odpowiednio: LO im. rtm. Witolda 

Pileckiego w Wojkowicach (dalej zwane LO), TAK im. rtm. Witolda Pileckiego w 

Wojkowicach (dalej zwane TAK), SPdD. 

 

§ 3. Organem prowadzącym szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Technicznych w Wojkowicach jest powiat będziński. 

 

§ 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty. 

 

ROZDZIAŁ II 

INNE  INFORMACJE  O SZKOLE 
 

§ 1.   Cykl kształcenia wynosi: 

        1.w LO – 3 lata (na podbudowie programowej gimnazjum), 

2.w TAK – 4 lata (na podbudowie programowej gimnazjum), 

3.w SPdD– 2 lata (na podbudowie programowej szkoły średniej) 

 

§ 2. W Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wojkowicach 

istnieją klasy o kierunku policyjno – prawnym, pożarniczo – ratowniczym i psychologiczno- 

pedagogicznym:  

 

1. Klasy policyjno - prawne /mundurowe/. 

W klasach tych prowadzona jest działalność innowacyjna ukierunkowaną zawodowo. W 

ramach zajęć kierunkowych proponowane działania dodatkowe z zakresu edukacji 

obywatelskiej, wiedzy o Policji, o pracy Policji, o prawie, zajęcia przygotują ce do służby w 

Policji w szczególności: 

a) szkolenia prowadzone przez zewnętrznych ekspertów zajęcia z zakresu technik 

kryminalistyki, prewencji oraz prawa o ruchu drogowym, 

b)  trening szkolnej drużyny musztry, 

c) zajęcia dla członków Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego, 

d) udział w otwartych rozprawach Sądu Rejonowego w Będzinie, 

e)  warsztaty tematyczne, wyjazdy  do instytucji 

f)  zajęcia szkoleniowe ze strzelectwa sportowego na strzelnicy,  

g) zajęcia z samoobrony 

h) udział w zajęciach poligonowych w formie obozów sprawnościowych. 

2. Klasy pożarniczo – ratownicze /mundurowe/. 

W klasach tych prowadzona jest działalność innowacyjna ukierunkowaną zawodowo. W 

ramach zajęć kierunkowych proponowane działania dodatkowe w szczególności : 

a) szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, organizacji i sposobów działania 

OSP oraz PSP, 

b) zajęcia sportowe, przygotowujące do wstępnych testów sprawnościowych do 

szkół pożarniczych,  

c) szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki pożarniczej                         

z elementami wiedzy na temat ratownictwa medycznego  prowadzone przez 

ekspertów z dziedziny pożarnictwa, 

d) wyjazdowe warsztaty tematyczne np. do wyspecjalizowanych jednostek PSP, 
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e) dodatkowa pomoc nauczycieli i praktyków dla uczniów, przygotowujących się do 

współzawodnictwa w ramach zawodów strażackich, 

f) udział w zajęciach poligonowych w formie obozów sprawnościowych, 

g) trening szkolnej drużyny musztry. 

3. Klasy psychologiczno- pedagogiczne. 

W klasach tych prowadzona jest działalność innowacyjna ukierunkowaną zawodowo. W 

ramach zajęć kierunkowych proponowane działania dodatkowe w szczególności : 

a)  trening mediacyjny - warsztaty, 

b)  trening wystąpień publicznych - warsztaty,  

c) udział w sesjach naukowych, 

d) warsztaty asertywności, 

e) zajęcia  na temat radzenia sobie ze stresem. 

4. Uczniowie klas mundurowych mogą zostać członkami Szkolnej Drużyny WOPR,                     

w ramach której mają możliwość uzyskania uprawnień: młodszego ratownika 

wodnego, ratownika wodnego, sternika motorowodnego.  

5. Szkoła współorganizuje kurs nurkowania. 

6. Rodzice wyrażają zgodę na udział uczniów w innowacjach pedagogicznych i zajęciach 

kierunkowych dla klas mundurowych oraz wszystkich formach zajęć programowych 

w tych klasach. 

7. Absolwenci ZSOiT w Wojkowicach będący uczniami klas mundurowych wraz ze 

świadectwem ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymują zaświadczenia  

ukończenia klas policyjnych lub pożarniczych, które zawierają listę aktywności 

policyjnych lub pożarniczych, w których brali udział.  

 

§3.Technikum Architektury Krajobrazy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wojkowicach 

kształci w zawodach: technika architektury krajobrazu, technika geodety, technika 

lotniskowych służb operacyjnych. 

§ 4. Szkoła Policealna dla Dorosłych kształci w zawodzie technika architektury krajobrazu,  

§ 5. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach posiada pieczęć     

urzędową wspólną dla wszystkich szkół  wchodzących w jego  skład, zawierającą nazwę 

Zespołu Szkół. Pieczątki posiadają także jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach: Liceum Ogólnokształcące im. rtm. 

Witolda Pileckiego w Wojkowicach oraz Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. 

Witolda Pileckiego w Wojkowicach. 

 

§ 7. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład ZSOiT w Wojkowicach zawierają nazwę 

szkoły i adres. 

§ 8. Na świadectwach szkolnych i  innych dokumentach wydanych przez szkołę podaje się 

nazwę jednostki szkoły. Nazwa „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

w Wojkowicach” umieszczona jest na pieczęci urzędowej. 

§ 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach  prowadzi 

i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi  przepisami. 
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Rozdział  III 

CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY 

 
§ 1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zyskania świadectwa 

ukończenia odpowiednio: liceum ogólnokształcącego  i technikum, a także uzyskania 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskanie kwalifikacji 

w zawodzie po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

 

§ 2 Stwarza możliwość pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną 

społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

 

§ 3. Szkoła wspomaga  wychowawczą  rolę rodziny.  

§ 4.  Tworzy warunki, aby uczniowie  mogli inicjować  i realizować  różnorodne działania na 

rzecz własnego rozwoju, szkolnej  samorządności i społeczności lokalnej. 

§ 5. Kształtuje środowisko wychowawcze, przygotowując uczniów  do świadomego, 

samodzielnego i odpowiedzialnego pełnienia różnych ról  w życiu rodzinnym, społecznym, 

gospodarczym, kulturalnym i obronnym  kraju. 

§ 6. Nauczyciele dostosowują  wymagania, formy i metody  nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów, udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§7.Uczący rozwijają  wśród uczniów umiejętność uczenia się  i właściwe  postawy wobec 

tego procesu. Pomagają  uczniom rozpoznawać różne typów uczenia się i wyposażają ich                

w wiedzę na temat optymalnych technik i  metod uczenia się. 

 

§ 8. Szkoła umożliwia uzupełniania przez osoby dorosłe, zdobycie  lub zmianę kwalifikacji 

zawodowych (Szkoła Policealna dla Dorosłych). 

 

§ 9. Szkoła zbliża z regionem poprzez doskonalenie form edukacji regionalnej i kształtowanie 

postaw patriotycznych i obywatelskich. Rozwija postawy przedsiębiorczości, poszanowania 

prawa sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w społeczeństwie demokratycznym. 

§ 10. Utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, upowszechnia 

wśród  młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje  właściwe postawy wobec 

zagrożeń cywilizacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych. 

 

§ 11. Zapewnia uczniom ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 

 

§ 12.Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej,    etnicznej, 

językowej i religijnej, kształtuje postawy tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. 

§13. Tworzy środowisko umożliwiające uczniom kształtowanie   prozdrowotnego, wolnego 

od nałogów stylu życia, pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, umiejętnej samooceny.                 

W realizacji działań prozdrowotnych i profilaktycznych szkoła współpracuje z rodzicami                        

i środowiskiem lokalnym. 

§ 14. Rozwija umiejętności kluczowe, w tym pracy zespołowej , komunikacji w języku 

obcym, korzystania z różnych źródeł informacji, kultury dyskusji.   
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§ 15. Sprawuję opiekę i wspiera w rozwoju zarówno uczniów mających trudności w nauce, 

jak również szczególnie uzdolnionych.  

 

§16. Przygotowuje do planowania własnej ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego.  

§17. W miarę możliwości i we współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc dla ucznia                  

i rodziny wspomaga osoby pozostające w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.  

§18. Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i 

profilaktyczną wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz 

nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły i placówki w celu przeciwdziałania 

narkomanii.  

 

§19. Działalność ta obejmuje działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie 

pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 

przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla 

danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji 

dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka oraz jego otoczenia 

społecznego.  

 

§20 . Działalność wychowawcza w szkole  polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej, społecznej, aksjologicznej. 

 

§21. Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu 

wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i 

wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 

§22. Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 

informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat 

zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji 

psychoaktywnych,  skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub 

opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły lub 

placówki.  

 

§23. Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.  

 

§24. Podstawę do podejmowania działalności stanowi opracowywana w każdym roku 

szkolnym diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka. 

 

Rozdział IV 

SPOSOBY WYKONYWANIA ZADAŃ 
 

§ 1.Szkoła rozwija zainteresowania uczniów poprzez  organizowanie indywidualnego toku            

i indywidualnych programów nauczania, wprowadzanie międzyoddziałowych zajęć                      

w zakresie przedmiotów nauczanych w rozszerzeniu, programów autorskich, innowacji 

pedagogicznych, kół  zainteresowań oraz zdobywanie dodatkowych uprawnień. 
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§2. Nauczyciele umożliwiają uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej 

wykorzystanie. 

§3. W szkole diagnozuje się  problemy dydaktyczno – wychowawcze i  prowadzi  zajęcia 

wyrównujące szanse  edukacyjne uczniów. 

§4. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno–pedagogiczną prowadzone są zajęcia 

psychoedukacyjne.  

§ 5. Placówka daje możliwość ukończenia szkoły w skróconym czasie. 

 

§ 6. Szkoła rozszerza formy nauki o uczelnie, instytuty naukowe, laboratoria    

specjalistyczne, indywidualne gospodarstwa ogrodnicze i placówki  kulturotwórcze regionu, 

wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy, wyjścia na   imprezy kulturalne (kino, teatr, 

koncert), wycieczki edukacyjne, udział w pokazach i festiwalach nauki, wyjazdy edukacyjne 

na lotnisko w Pyrzowicach. 

 

§ 7. Szkoła wykonuje działania opiekuńcze, w zakres których wchodzą: 

1).dyżury nauczycieli na przerwach zgodnie z harmonogramem, 

2).opieka nauczyciela nad uczniami podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych, 

3).opieka nad uczniami podczas wycieczek, 

4).opieka nad uczniami reprezentującymi szkołę na konkursach, olimpiadach i zawodach 

sportowych. 

 

§ 8. Szkoła w miarę posiadanych środków finansowych może udzielać pomocy    

finansowych uczniom (np. w formie zapomóg, stypendiów). 

 

§ 9. Do realizacji celów statutowych Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych                   

w Wojkowicach zapewnia możliwość  korzystania z: 

1. sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracowni  z zapleczem i bez zaplecza, 

2. biblioteki i czytelni, 

3. auli szkolnej, 

4. gabinetu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

5. gabinetu higieny szkolnej, 

6. boiska szkolnego i urządzeń sportowych, 

7. sali gimnastycznej, 

8. szatni, 

9. pomieszczenia na dokumentację archiwalną. 

 

§ 10. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny mający na celu wspieranie działań 

wychowawczych i profilaktycznych w zakresie zapewnienia młodzieży i pracownikom 

bezpiecznych warunków nauki i pracy. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 
 

§ 1. Cel i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania. 
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1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności  

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia 

określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach: technik architektury 

krajobrazu, technik lotniskowych służb operacyjnych i technik geodeta oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a)poinformowanie uczniów o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  i jego 

zachowaniu oraz  postępach w tym zakresie, 

b)pomaganie uczniowi w nauce poprzez udzielanie informacji na temat tego, co zrobił 

dobrze i udzielanie wskazówek, jak powinien dalej się uczyć, 

c) wspomaganie  ucznia  w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

d)motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

e)dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce oraz  zachowaniu,            a także o szczególnych  

uzdolnieniach ucznia, 

f) umożliwienie nauczycielowi doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, poprzez udział w konferencjach metodycznych, w kursach 

doskonalenia zawodowego i innych formach rozwijania kompetencji zawodowych. 

 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę zachowania – wychowawca klasy we współpracy z nauczycielami oraz uczniami 

danego oddziału. 

5. Oceny bieżące, klasyfikacyjne - śródroczne, roczne ustala się w stopniach według skali: 

a)stopień celujący               6      cel. 

b)stopień bardzo dobry       5      bdb 

c)stopień dobry                   4      db 

d)stopień dostateczny          3     dst 

e)stopień dopuszczający     2     dop 

f)stopień niedostateczny     l     ndst 

6. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej wykorzystuje do 

rozwiązywania problemów poznawczych w sytuacjach nietypowych lub wykracza 

poza program wymagań edukacyjnych przewidzianych w programie danej klasy,  

b)kreatywnie i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

c)biegle posługuje się nabytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych, 

d)proponuje rozwiązania innowacyjne, nietypowe, nowatorskie, 

e)osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2015&qplikid=1#P1A6
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2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a)opanował pełny zakres wiedzy i nabył umiejętności określone programem nauczania 

w danej klasie, 

b)sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

c)potrafi zastosować posiadana wiedzę i umiejętności do samodzielnego 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych, nietypowych sytuacjach, 

d)reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 

e)proponuje oryginalne rozwiązania problemów i zadań. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a)wiadomości opanował z nieznacznymi brakami w stosunku do wymagań 

edukacyjnych zawartych w programie nauczania danej klasy, 

b)poprawnie stosuje wiadomości i nabyte umiejętności w rozwiązywaniu zadań 

i problemów typowych, 

c)trudniejsze zdania i problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela, 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a)opanował wiadomości  i umiejętności  określone programem nauczania w danej 

klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań edukacyjnych zawartych 

w podstawach programowych, 

b)rozwiązuje typowe problemy i zadania o średnim stopniu trudności, 

c)nie posiada własnej inwencji twórczej. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a)w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności 

określone w wymaganiach edukacyjnych danej klasy, a braki nie przekreślają 

możliwości uzupełnienia ich przez ucznia w toku dalszej nauki, 

b)rozwiązuje zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności wyłącznie z pomocą 

nauczyciela. 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował niezbędnych wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach 

edukacyjnych danej klasy, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

i nabywanie umiejętności, 

b)nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi wykonywać podstawowych poleceń 

wymagających zastosowania podstawowych wiadomości i umiejętności. 

§ 2. Okoliczności procesu oceniania i klasyfikowania.  

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o:  

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych          

b) i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć    

c) edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

d) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  
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e) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny  

f) klasyfikacyjnej z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach 

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: badanie osiągnięć edukacyjnych, praca 

kontrolna (pisemny sprawdzian) (S), kartkówka (K), odpowiedź ustna (O), praca domowa 

(PD), indywidualne lub zespołowe opracowanie i prezentacja referatu (R), debaty, pokazu; 

projektu (P), udział w konkursie przedmiotowym i zawodach sportowych, inne formy 

aktywności ucznia uwzględniające specyfikę przedmiotu (A). W dzienniku lekcyjnym formy 

pracy ucznia są  oznaczone powyższymi symbolami w nawiasach.  

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

W szkole policealnej oceny są jawne dla słuchacza. 

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić w formie pisemnej informacji zwrotnej w ciągu 14 dni od wpłynięcia 

wniosku. Ustne odpowiedzi (O) uzasadniać  każdorazowo §2.3b , zaś prace pisemne- S,K PD 

– opatrywać recenzją zawierającą elementy wskazane w §2.3b niniejszego statutu. 

6. Uczeń ma prawo w uzasadnionych sytuacjach do nieprzygotowania się do lekcji w okresie 

przed klasyfikacją śródroczną i w okresie następującym po nim przed klasyfikacją roczną: 

1) 1 raz przy 1-2 godzinach zajęć edukacyjnych w tygodniu , 

2) 2 razy przy 3-4 godzinach zajęć edukacyjnych w tygodniu, 

3) 3 razy przy 5 i więcej godzinach zajęć edukacyjnych w tygodniu 

4) ust. 1-3 stosuje się za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów i 

innych form kontroli wiadomości i umiejętności. 

7. Prawo określone w p.6 nie przysługuje w okresie po klasyfikacji śródrocznej: 

1) uczniom, którzy w okresie przed klasyfikacją śródroczną przekroczyli 30 

godzin nieusprawiedliwionych, 

2) uczniom klas trzecich. 

8. Przez nieprzygotowanie rozumie się: 

1) brak pisemnych prac domowych i przygotowanych ustnych wypowiedzi, 

2) brak zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, 

3) brak przyborów np. matematycznych, 
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4) brak atlasu, słownika, 

5) brak odpowiedniego stroju na zajęcia edukacyjne z wychowania fizycznego. 

9. Fakt nieprzygotowania uczeń winien zgłosić nauczycielowi przed   rozpoczęciem zajęć 

edukacyjnych i powinien on zostać odnotowany w dzienniku lekcyjnym symbolem np.  

10. W pierwszym miesiącu roku szkolnego uczniowie mogą pisać test   dotyczący wiadomości 

i umiejętności nabytych w poprzednim roku   szkolnym. Jego celem jest sprawdzenie stopnia 

opanowania   dotychczasowego materiału nauczania. Ocena nie ma wpływu na ocenę 

śródroczną. Wynik tego testu oraz testów diagnozujących poziom wiedzy i umiejętności 

uczniów może zostać odnotowany w dzienniku lekcyjnym przez zapis procentowy 

uzyskanych punktów. 

11. Pisemny sprawdzian,  praca kontrolna, test, wypracowanie obejmujące dział nauczania lub 

jego część powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem umożliwiającym 

uczniowi przygotowanie się. 

12. W jednym dniu może odbyć się tylko jeden pisemny sprawdzian (praca   kontrolna). 

13. Pisemne sprawdziany (prace kontrolne) są obowiązkowe. 

14. Liczba pisemnych sprawdzianów jest nie mniejsza niż cztery w roku szkolnym z danych 

zajęć edukacyjnych. 

15. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie (pracy kontrolnej) mają obowiązek   uzgodnić 

z nauczycielem dodatkowy termin napisania w/w sprawdzianu   (pracy kontrolnej) w terminie 

nie późniejszym niż dwa tygodnie od   oddania poprawionych prac. 

16. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie i formie 

uzgodnionej z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. 

17. O warunkach poprawy ocen ze sprawdzianu (pracy kontrolnej) innych niż   niedostateczny 

decyduje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych. 

18. Kartkówka jest pisemną formą odpowiedzi. Nie wymaga zapowiedzi,   może obejmować 

materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji niezbędny   do zrozumienia kolejnej partii 

materiału. Nauczyciel może odwołać się  do wiadomości i umiejętności zdobytych wcześniej, 

jeśli jest to   uzasadnione pytaniem.  

19. O wynikach prac pisemnych nauczyciel powinien powiadomić uczniów w terminie 

2 tygodni. 

20. Uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą kontrolną na zajęciach 

edukacyjnych. Prace te przechowywane są do końca danego roku szkolnego.  

21. Uczniowie biorący udział w konkursach przedmiotowych, konkursach 

 interdyscyplinarnych, olimpiadach mają prawo do zwolnienia na tydzień  przed terminem 

konkursu, olimpiady ze wszystkich form sprawdzania  wiadomości i umiejętności, a także 
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obszernych prac domowych.  Zaległości powinni uzupełnić w terminach uzgodnionych 

z nauczycielami   poszczególnych przedmiotów. 

22. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celująca roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty  olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą ocenę klasyfikacyjną. 

 

23. Uczniowie reprezentujący szkołę w zawodach sportowych lub występach   artystycznych 

mają prawo w następnym dniu do zwolnienia z odpowiedzi   ustnych i pisemnych prac 

domowych zadanych dnia poprzedniego. 

24. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki,- należy w szczególności brać pod 

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

specyfiki tych zajęć. 

25. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzję o zwolnieniu 

ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o ograniczonych 

możliwościach   uczestniczenia w tych zajęciach na czas określony w tej opinii.  

26. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

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

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie   nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 

będzie w miarę możliwości   stwarzać uczniowi szansę uzupełniania braków poprzez 

konsultacje   ustalone przez nauczycieli przedmiotów oraz pomoc koleżeńską    organizowaną 

przez wychowawców w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

28. Uczniowie klas mundurowych po każdym etapie edukacyjnym zdają testy sprawdzające 

opanowanie wiedzy i umiejętności  z zakresu przewidzianego innowacjami pedagogicznymi 

dla klas mundurowych oraz testy sprawnościowe przeprowadzanych na zakończenie każdego 

etapu edukacyjnego w klasach mundurowych. 

 

§ 3. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce.  

1. Ustala się następujące sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) 

o trudnościach w nauce, uzdolnieniach dziecka, poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz 

postępach w tym zakresie: 

1) spotkania wychowawców z rodzicami (prawnymi opiekunami), 

2) konsultacje indywidualne, 
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3) pisemne informacje o ocenach niedostatecznych. 

2. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 

3. Informacja do rodziców przekazywana jest w formie pisemnej (załącznik nr 1) przez 

wychowawcę klasy, po wcześniejszych konsultacjach z nauczycielami poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i odnotowana w dzienniku lekcyjnym. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do potwierdzenia otrzymanej informacji 

w  formie pisemnej, które wychowawca klasy przechowuje w dzienniku lub w teczce 

wychowawcy klasy do końca roku szkolnego. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają wgląd do poprawionej pracy   kontrolnej swojego 

dziecka na terenie szkoły po ustaleniu terminu   z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. 

Na prośbę rodziców   (prawnych opiekunów) za pośrednictwem ucznia nauczyciel udostępnia 

na stałe odpłatną kserokopię pracy pisemnej ucznia, odnotowując ten fakt   na oryginale 

pracy. 

6. Nauczyciele przedmiotów są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych na co najmniej 5 dni roboczych przed klasyfikacyjnym rocznym 

(śródrocznym) posiedzeniem rady pedagogicznej.  

§ 4. Klasyfikacja śródroczna i roczna. 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

klasyfikacyjnych według skali określonej w §2 oraz oceny zachowania określonej w §7. 

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie 

ustalonym przez dyrektora szkoły (i zamieszczonym w szkolnym planie nauczania), jednak 

nie później niż na tydzień przez rozpoczęciem ferii zimowych. 

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 

roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w §2 oraz oceny z zachowania określonej            

w § 7. 

4. Ustalone przez nauczyciela oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia są   ostateczne 

z wyjątkiem klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej, która może   być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego oraz z zastrzeżeniem §12. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,                       

do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

6. Na wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej  nie mają wpływu wyniki „próbnych” matur                

i „ próbnych” egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie organizowane w szkole 

przy współudziale  instytucji zewnętrznych (CKE/ OKE, OPERON i inne). 
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§ 5. Zasady promowania uczniów. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych  szkolnym planem nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej  z zastrzeżeniem  punktu 12 

z §7. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych powyżej, nie otrzymuje promocji i powtarza 

tę samą klasę.  

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

edukacyjnych, w tym religii, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

4. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w 

klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 12 

 

5. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym religii, uzyskane w klasie programowo najwyższej 

oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

6. Ocena zachowania ucznia nie ma wpływu na jego promocję do klasy programowo wyższej 

lub ukończenia szkoły. 

§ 6. Tryb ustalania rocznej oceny zachowania. 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) Wkład pracy włożony w naukę na miarę swych możliwości, pracowitość, 

obowiązkowość .  

b) Dążenie  do osiągnięcia wysokich wyników w nauce. 

c) Odpowiednie zachowanie na zajęciach. 

d) Pochwały od nauczycieli. 

e) Pomoc koleżeńska na lekcji . 

f) Rozwijanie  własnych zdolności i zainteresowań. 

g) Przejawianie inicjatywy w uczeniu się, aktywny czynny, systematyczny udział w 

pracach kół zainteresowań, zajęciach dodatkowych. 

h) Systematyczne noszenie stroju szkolnego, galowego, munduru. 

i) Wyraźna poprawa w zachowaniu ucznia zgłoszona przez nauczyciela do 

wychowawcy. 
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2) aktywność; postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; dbałość o honor i tradycje 

szkoły: 

a) Włączanie się w działania promujące szkołę. 

b) Reprezentowanie szkoły podczas różnych uroczystości lokalnych. 

c) Godne reprezentowanie szkoły w czasie zajęć organizowanych poza szkołą (wycieczki 

, wyjścia do kina, teatru itp.). 

d) Systematyczna pomoc techniczna w organizowaniu uroczystości szkolnych. 

e) Aktywny udział w imprezach szkolnych. 

f) Aktywny i twórczy udział w imprezach klasowych. 

g) Efektywne pełnienie funkcji w szkole.  

h) Efektywne pełnienie funkcji w klasie.  

i) Udział w olimpiadach i konkursach oraz zawodach sportowych. 

j) Sukcesy w  olimpiadach i konkursach oraz zawodach sportowych. 

k) Udział w akcjach prowadzonych na terenie szkoły i poza nią (wolontariat, akcje 

charytatywne). 

l) Udział w edukacyjnych projektach długoterminowych. 

m) Praca na rzecz szkoły i klasy. Wzbogacenie wyposażenia pracowni i innych 

pomieszczeń (dekoracja, malowanie sali lub mebli, pomoc nauczycielom /ustawianie 

sal do egzaminów itp.). 

n) Efektywna pomoc kolegom w nauce. 

3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) Reagowanie na sytuacje stwarzające zagrożenia zdrowia i życia wobec siebie i innych. 

b) Podejmowanie interwencji w sposób adekwatny w przypadku zajść lub sytuacjach 

trudnych. 

c) Szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej. 

d) Włączenie się w akcje profilaktyczne na terenie szkoły i poza nią. 

e) Przygotowanie i przeprowadzenie akcji profilaktycznych. 

f) Niepalenie (wszelkich) papierosów. 

g) niespożywanie alkoholu na terenie szkoły i w jej najbliższym otoczeniu. 

h) nieprzejawianie agresji fizycznej i psychicznej. 

i) ani żadnych działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych 

4) kultura osobista; godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; dbałość o piękno 

mowy ojczystej; okazywanie szacunku innym osobom: 

a) Wysoka  kultura osobista. 

b) Dbałość  o piękno mowy ojczystej. 

c) Przestrzeganie  reguł prawidłowego komunikowania się. 

d) Umiejętnie współdziałanie w zespole. 

e) Koleżeńskość i uprzejmość. 

f) Właściwie reagowanie na złe zachowanie kolegów. 

g) Estetyka wyglądu dostosowana do sytuacji.  

h) Udokumentowana aktywność pozaszkolna.      

i) Wyraźna poprawa w zachowaniu ucznia zgłoszona przez nauczyciela do 

wychowawcy. 
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5) frekwencja 

2. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 

wzorowe - skrót wz 

bardzo dobre - skrót bdb 

dobre - skrót db 

poprawne - skrót popr.  

nieodpowiednie - skrót nieodp 

naganne - skrót nag.. 

 

3. Oceną wyjściową jest ocena poprawna. Uzyskanie oceny wyższej wiąże się ze spełnieniem 

większości warunków określonych w części określającej wymagania na daną ocenę z 

zachowania. 

4. Ocenę wzorową może uzyskać uczeń, który: 

1) wykazuje się aktywnością na rzecz społeczności szkolnej, 

2) systematycznie uczęszcza na lekcje, 

3) nie opuszcza bez usprawiedliwienia  zajęć edukacyjnych –  do 5 godzin 

nieusprawiedliwionych nieobecności, 

4) nie spóźnia się na zajęcia, 

5) jest zawsze przygotowany do zajęć na miarę swoich możliwości, 

6) wykazuje dbałość o swój rozwój intelektualny i osobowościowy, 

7) przestrzega prawa i obowiązki ucznia, 

8) podporządkowuje się zaleceniom dyrektora szkoły, nauczycieli, pracowników szkoły oraz 

samorządu uczniowskiego, 

9) dba o kulturę słowa, 

10) szanuje mienie cudze i własne, 

11) właściwie reaguje na złe zachowanie kolegów, 

12) nie ulega nałogom, 

13) jest koleżeński, kulturalny, prawdomówny i uprzejmy, 

14) dba o swój wygląd, nosi obuwie zmienne, 

15) respektuje prawa innych, 

16) zachowanie ucznia poza szkołą nie budzi zastrzeżeń, 
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17) jest aktywnym członkiem społeczności uczniowskiej, 

18) bierze udział w reprezentowaniu szkoły w środowisku, dba ojej dobre   imię, 

19) jest koleżeński, opiekuńczy, 

20) przestrzega reguł prawidłowego komunikowania się. 

5. Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który: 

1) w niewielkim stopniu odstępuje od wymogów przewidzianych na ocenę wzorową, 

2) opuścił do 10 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia. 

6. Ocenę dobrą może uzyskać uczeń, który: 

1) opuścił bez usprawiedliwienia do 30 godzin zajęć edukacyjnych, 

2) spóźnił się nie więcej niż 5 razy w semestrze, 

3) sporadycznie narusza prawa i obowiązki ucznia 

4) nie przejawia następujących zachowań: przeklinanie, kłamanie, zażywanie używek, 

niszczenie mienia, przemoc wobec kolegów, 

5) wykazuje zaangażowanie w życie szkoły i klasy, 

6) jest koleżeński, pracowity, 

7) w miarę swoich możliwości pomaga organizować zajęcia pozalekcyjne (np. akademie, 

wystawy) 

7.  Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia obowiązek szkolny, ale niczym się nie wyróżnia, 

2) opuścił bez usprawiedliwienia do 50 godzin zajęć edukacyjnych, 

3) jest przygotowany do zajęć edukacyjnych w miarę swoich możliwości, 

4) uchybia niektórym normom życia szkolnego, ale stosowane metody wychowawcze 

przynoszą pozytywne rezultaty. 

8. Ocenę nieodpowiednią winien otrzymać uczeń, który: 

1) notorycznie spóźnia się do szkoły, 

2) opuścił powyżej 50 godzin zajęć edukacyjnych bez usprawiedliwienia 

3) nie wykazuje zaangażowania w życie klasy i szkoły 
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4) nie respektuje zasad współżycia w grupie. 

5) pali papierosy. 

9. Ocenę naganną może uzyskać uczeń, który: 

1) rażąco uchybia wcześniej wymienionym wymaganiom, a działania wychowawcze nie 

przynoszą poprawy, 

2) drastycznie łamie normy współżycia społecznego, 

3) dopuścił się czynu chuligańskiego lub popełnił przestępstwo (udowodnione), 

4) narusza przepisy Kodeksu Karnego, 

5) rozpowszechnia środki odurzające. 

10. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem 11. 

11. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Decyzję podejmuje na 

podstawie opinii psychologa i wychowawcy klasy. 

12. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, na podstawie wpisów wszystkich 

nauczycieli według tabel poniżej i własnej obserwacji wystawia każdemu uczniowi w 

4 kategoriach: 

1) obowiązki ucznia,   

2) aktywność, 

3) zdrowie i bezpieczeństwo,  

4) kultura osobista,  

uwzględniając: 

5) samoocenę ucznia, będącą realizacją prawa ucznia do wyrażania opinii o własnym 

zachowaniu i postępowaniu, 

6) ocenę społeczności klasowej, 

7) frekwencję wg ustalonej skali. 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA; wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

- + 

 Przeszkadzanie na lekcji, mimo 

upomnienia nauczyciela. 

 Zakłócanie lekcji sprzętem 

elektronicznym. (używanie telefonu 

komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego w czasie zajęć, bez 

 Wkład pracy włożony w naukę na miarę 

swych możliwości, pracowitość,  

obowiązkowość .  

 Dążenie  do osiągnięcia wysokich 

wyników w nauce. 

 Odpowiednie zachowanie na zajęciach. 
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zgody prowadzącego). 

 Ucieczka z lekcji, zajęć 

profilaktycznych, kulturalnych, 

sportowych itp. 

 Opuszczanie pojedynczych lekcji. 

 Opuszczenie sali lekcyjnej bez zgody 

nauczyciela. 

 Samowolne opuszczenie budynku 

szkoły w czasie zajęć (lekcji, zajęć 

profilaktycznych, kulturalnych, 

sportowych itp.). 

 Opuszczenie wyznaczonego terenu 

szkoły w czasie przerwy. 

 Spóźnienia na zajęcia. 

 Odmówienie  wykonania polecenia 

nauczyciela i dostosowania się do 

zasad (np. w przypadku sytuacji 

ewakuacji itp.). 

 Brak  odpowiedniego stroju 

szkolnego, galowego, munduru, 

obuwia zmiennego w określonych 

sytuacjach szkolnych. 

 Niekompletne przygotowanie do zajęć 

uniemożliwiające pracę ucznia na 

lekcji – brak zeszytu, podręcznika, 

ćwiczeń, przyborów szkolnych, atlasu, 

stroju do ćwiczeń...itp. 

 Pochwały od nauczycieli. 

 Pomoc koleżeńska na lekcji . 

 Rozwijanie  własnych zdolności i 

zainteresowań. 

 Przejawianie inicjatywy w uczeniu się, 

aktywny czynny, systematyczny udział 

w pracach kół zainteresowań, zajęciach 

dodatkowych. 

 Systematyczne noszenie stroju 

szkolnego, galowego, munduru. 

 Wyraźna poprawa w zachowaniu ucznia 

zgłoszona przez nauczyciela do 

wychowawcy.  

 

AKTYWNOŚĆ ; postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej ; dbałość o honor i 

tradycje szkoły 

- + 

 Brak odpowiedzialności , 

niedotrzymanie słowa, nie 

wywiązywanie się z powierzonych 

obowiązków, podjętych 

zobowiązań. 

 Spisywanie prac domowych 

(dotyczy zarówno ucznia, który 

odpisuje jak i tego, który 

udostępnił swą pracę domową do 

odpisania). 

 Ściąganie na testach, 

sprawdzanych, kartkówkach itp. 

 Brak legitymacji szkolnej, zgody 

rodziców lub innej dokumentacji 

na zawodach, wycieczce klasowej 

itp.  

 Niewłaściwe zachowanie podczas 

uroczystości szkolnych, wyjść 

organizowanych przez szkołę, 

 Włączanie się w działania promujące 

szkołę. 

 Reprezentowanie szkoły podczas różnych 

uroczystości lokalnych. 

 Godne reprezentowanie szkoły w czasie 

zajęć organizowanych poza szkołą 

(wycieczki , wyjścia do kina, teatru itp.). 

 Systematyczna pomoc techniczna w 

organizowaniu uroczystości szkolnych. 

 Aktywny udział w imprezach szkolnych. 

 Aktywny i twórczy udział w imprezach 

klasowych. 

 Efektywne pełnienie funkcji w szkole.  

 Efektywne pełnienie funkcji w klasie.  

 Udział w olimpiadach i konkursach oraz 

zawodach sportowych. 

 Sukcesy w  olimpiadach i konkursach oraz 

zawodach sportowych. 

 Udział w akcjach prowadzonych na 
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wycieczek. 

 Szkalowanie dobrego imienia 

szkoły w środowisku lokalnym. 

 Negatywne wpisy o szkole w 

Internecie, rozpowszechnianie 

obraźliwych treści. 

 Odmówienie reprezentowania 

szkoły  lub niewywiązanie się z 

obowiązku reprezentowania (bez 

ważnych przyczyn). 

 

 

terenie szkoły i poza nią (wolontariat, 

akcje charytatywne). 

 Udział w edukacyjnych projektach 

długoterminowych. 

 Praca na rzecz szkoły i klasy. 

Wzbogacenie wyposażenia pracowni i 

innych pomieszczeń (dekoracja, 

malowanie sali lub mebli, pomoc 

nauczycielom /ustawianie sal do 

egzaminów itp.). 

 Efektywna pomoc kolegom w nauce. 

 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO; dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych 

osób 

- + 

 Użycie przemocy fizycznej i/lub 

psychicznej wobec innej osoby 

(uderzenie, obrażanie wyzwiskami, 

wyśmiewanie, manipulacja, szantaż, 

szykanowanie innych osób, 

wymuszenia). 

 Udział  w bójkach (prowokowanie, 

zachęcanie innych, przyglądanie się). 

 Zorganizowana przemoc. 

 Ubliżanie innej osobie (również w 

Internecie). 

 Kradzież. 

 Wyłudzanie pieniędzy. 

 Palenie e- papierosów i wszelkich 

wyrobów tytoniowych .przebywanie 

wśród palących. 

 Picie alkoholu. 

 Zażywanie , posiadanie lub 

rozprowadzanie narkotyków, dopalaczy 

czy innych substancji psychoaktywnych. 

 Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych 

narzędzi, przedmiotów, substancji itp. 

zagrażających zdrowiu i życiu. 

 Robienie zdjęć i nagrywanie filmów 

(rejestrowanie obrazu lub/i dźwięku) z 

udziałem uczniów, nauczycieli lub 

pracowników szkoły bez zezwolenia 

oraz ich publikowanie. 

 Rozpowszechnianie obraźliwych treści o 

innych,  cyberprzemoc, stalking itp. 

 Fotografowanie  materiałów 

edukacyjnych bez zgody nauczyciela. 

 Reagowanie na sytuacje 

stwarzające zagrożenia zdrowia 

i życia wobec siebie i innych. 

 Podejmowanie interwencji w 

sposób adekwatny w przypadku 

zajść lub sytuacjach trudnych. 

 Szkolenia z zakresu pomocy 

przedmedycznej. 

 Włączenie się w akcje 

profilaktyczne na terenie szkoły 

i poza nią. 

 Przygotowanie i 

przeprowadzenie akcji 

profilaktycznych. 

 Niepalenie (wszelkich) 

papierosów. 

 niespożywanie alkoholu na 

terenie szkoły i w jej 

najbliższym otoczeniu. 

 nieprzejawianie agresji fizycznej 

i psychicznej. 

 ani żadnych działań 

zagrażających zdrowiu i życiu 

własnemu oraz innych. 
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KULTURA OSOBISTA; godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; dbałość o 

piękno mowy ojczystej; okazywanie szacunku innym osobom 

  

 Aroganckie zachowanie wobec 

nauczycieli, uczniów i innych 

pracowników szkoły (wulgarne 

słownictwo, pokazywanie 

niestosownych gestów , itp.) w szkole i 

poza nią. 

 Okłamywanie i oszukiwanie 

nauczyciela (podrobienie podpisu, 

zwolnienia, oceny). 

 Nieuczciwe zachowanie wobec 

pracowników szkoły i uczniów. 

 (wprowadzanie w błąd, okłamywanie). 

 Wulgarne słownictwo. 

 Nieprzestrzeganie zasad zdrowia, 

higieny i estetyki osobistej, wizerunek 

rażąco odbiegający od norm, wulgarne 

napisy na ubraniu, nieodpowiedni strój 

szkolny lub wygląd itp. 

 Przebywanie na lekcjach w: kurtkach, 

płaszczach, szalikach i czapkach 

 Estetyka wyglądu niedostosowana do 

sytuacji. 

 Spożywanie posiłków, żucie gumy w 

czasie lekcji i innych zajęć (np. 

profilaktycznych, kulturalnych, 

sportowych itp.) . 

 Zaśmiecanie sal, korytarzy szkolnych   i 

otoczenia szkoły. 

 Niszczenie mienia szkolnego bądź 

mienia innych osób. 

 Inne wykroczenia niezgodne ze 

Statutem Szkoły. 

 

 Wysoka  kultura osobista. 

 Dbałość  o piękno mowy ojczystej. 

 Przestrzeganie  reguł 

prawidłowego komunikowania się. 

 Umiejętnie współdziałanie w 

zespole. 

 Koleżeńskość i uprzejmość. 

 Właściwie reagowanie na złe 

zachowanie kolegów. 

 Estetyka wyglądu dostosowana do 

sytuacji.  

 Udokumentowana aktywność 

pozaszkolna. 

  Wyraźna poprawa w zachowaniu 

ucznia zgłoszona przez nauczyciela 

 

 

13. Oceny z kategorii przeliczane są według średniej ważonej: 

 Czerwona                 0,5 

 Zielona                     0,3 

 Niebieska                 0,2 

1) Czerwona to kategorie:   obowiązki ucznia, aktywność, frekwencja 

2) Zielona to kategorie:  zdrowie i bezpieczeństwo, kultura osobista           

3) Niebieska to kategorie:   samoocena, ocena koleżeńska  
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14. Proponowaną ocenę z zachowania wychowawca podaje do wiadomości   uczniom tydzień 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady   Pedagogicznej, ocenę wystawioną następnego 

dnia po konferencji   klasyfikacyjnej. 

15. W przypadku szczególnych przewinień np brutalne pobicie, szantaż, psychiczne znęcanie 

się, kradzież, znieważenie nauczyciela lub pracownika szkoły, picie alkoholu na terenie 

szkoły, zażywanie substancji psychoaktywnych, akty wandalizmu uczeń otrzymuje obniżoną 

ocenę zachowania, nieodpowiednią lub naganną, niezależnie od innych ocen składowych. 

16. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna  z zastrzeżeniem §12.   

17. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się 

oceny zachowania. 

18. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od oceny   z zachowania 

przed konferencją zatwierdzającą wyniki posiedzenia   klasyfikacyjnego. Odwołanie winno 

być skierowane do dyrektora szkoły   i zawierać uzasadnienie wyrażenia sprzeciwu wobec 

wystawionej oceny.   Odwołanie winno być rozpatrzone przed konferencją zatwierdzającą 

  wyniki posiedzenia klasyfikacyjnego. 

19. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej. 

§ 7. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych. 

1. Usprawiedliwienia nieobecności w szkole przyjmuje wychowawca klasy w terminie  

do dwóch tygodni od powrotu ucznia po nieobecności. 

2. Uczniowie pełnoletni mogą sami usprawiedliwiać swoją nieobecność na zajęciach szkolnych 

pod warunkiem, że ich rodzice uprzednio pisemnie wyrażą na to zgodę. 

3. Uczeń może być zwolniony z lekcji na pisemną prośbę rodzica. Honorowane są tylko 

usprawiedliwienia i zwolnienia wpisane w zeszyt korespondencji z rodzicami. 

4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć edukacyjnych na własną 

prośbę. Zwolnienia dokonuje wychowawca, w przypadku jego nieobecności inny nauczyciel, 

po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody nauczycieli prowadzących lekcje, z których uczeń 

chce się zwolnić. 

§ 8. Egzamin klasyfikacyjny 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej rocznej (semestralnej) z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
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2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na umotywowaną prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej  lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1)  realizujący na podstawie odrębnych przepisów  indywidualny tok lub program 

nauki, 

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4.2  nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

6. Zakres zagadnień egzaminacyjnych jest zgodny z wymaganiami edukacyjnymi z danego 

przedmiotu, z  którymi uczeń zostaje zapoznany na początku roku szkolnego.  

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.4.1  przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela 

takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.4.2 przeprowadza  komisja 

egzaminacyjna w składzie: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze -jako 

przewodniczący, 

2) nauczyciel (nauczyciele) zajęć edukacyjnych przewidzianych planem 

nauczania odpowiedniej klasy jako egzaminator, 

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

członek komisji.  

9. W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem zajęć 

edukacyjnych: elementy informatyki i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien 

mieć formę ćwiczeń praktycznych. 

11. Termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumienia 

z nauczycielem (nauczycielami) odpowiednich   zajęć edukacyjnych, uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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12. Zadania (pytania, ćwiczenia egzaminacyjne) proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor 

lub wicedyrektor szkoły. 

13.  Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół według wzoru (załącznik nr 2) 

zawierający: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) pytanie (zadania, ćwiczenia) egzaminacyjne, 

4) wynik egzaminu i uzyskane oceny. 

14. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

15. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu 

oraz stopień ustalony wg skali określonej w §2. 

16. Ocena roczna ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z wyjątkiem 

oceny klasyfikacyjnej niedostatecznej, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego oraz z zastrzeżeniem §13. 

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

przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, może   do niego przystąpić w dodatkowym 

terminie określonym przez dyrektora szkoły. Usprawiedliwienie nieobecności należy 

przedłożyć dyrektorowi szkoły najpóźniej w dniu   egzaminu. 

18. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił   w wyznaczonym terminie 

do egzaminu klasyfikacyjnego jest   nieklasyfikowany i powtarza klasę. 

 

§ 9. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  

1. Nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych na co najmniej 5 dni roboczych przed klasyfikacyjnym rocznym 

(semestralnym) posiedzeniem rady pedagogicznej. Nieobecność ucznia na lekcji, na której 

podawano przewidywane oceny klasyfikacyjne nakłada na niego obowiązek skontaktowania 

się z nauczycielem w celu poznania proponowanej oceny. Niedopełnienie tego obowiązku 

przez ucznia nie oznacza nierespektowania przez liceum i technikum określonej wyżej 

zasady. 

2. Tryb  poprawiania proponowanej przez nauczyciela oceny klasyfikacyjnej polega 

na dodatkowym sprawdzeniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności ucznia 

z prowadzonych przez niego zajęć edukacyjnych. 
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3. Uczeń ma prawo poprawiać każdą proponowaną przez nauczyciela ocenę i z każdych zajęć 

edukacyjnych na wniosek swój lub prawnego opiekuna skierowany do dyrektora szkoły, 

jeżeli tylko nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych z zajęć z danego przedmiotu 

i wykorzystał wszystkie możliwości poprawy oceny zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

Wniosek powinien zawierać nazwę zajęcia edukacyjnego, proponowaną ocenę 

klasyfikacyjną. 

4. Poprawa oceny ma postać sprawdzianu wiedzy umiejętności w formie testowej. 

5. Test sprawdzający – przygotowany przez nauczyciela przedmiotu -  ma formę pisemną i ustną 

( z wyjątkiem takich  zajęć edukacyjnych, jak plastyka, muzyka, informatyka, wychowanie 

fizyczne,  z których sprawdzian, ma formę zadania praktycznego). Cześć pisemna egzaminu 

trwa jedną godzinę lekcyjną, po której uczeń przystępuje do części ustnej egzaminu, która 

trwa 20 minut. Ostateczna ocena sprawdzianu uwzględnia wyniki obu jego części. Pisemną 

pracę i informacje o odpowiedzi ustnej ucznia przechowuje egzaminator do dnia 1 września 

następnego roku szkolnego. 

6. Ustalony termin sprawdzianu musi mieścić się w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

7. Uczeń może poprawiać każdą proponowaną ocenę klasyfikacyjną (z wyjątkiem celującej) 

tylko o jeden stopień. 

8. Uczeń pisze test i odpowiada w obecności nauczyciela prowadzącego określone zajęcia 

edukacyjne i  nauczyciela prowadzącego  te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu uczeń nie może otrzymać oceny   klasyfikacyjnej 

niższej od proponowanej. 

10. Fakt poprawienia przez ucznia proponowanej oceny rocznej (semestralnej) powinien zostać 

odnotowany w dzienniku lekcyjnym w formie symbolu „ocenaTS”. 

11. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest ostateczna z zastrzeżeniem §11 i §12. 

 

§ 10. Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał oceny niedostateczne powinien 

zaliczyć zrealizowany w tym okresie materiał w formie określonej przez przedmiotowe 

systemy oceniania w terminie do 31 marca. Uczeń klasy ostatniej powinien zaliczyć materiał 

do ostatniego dnia lutego. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne 

z zajęć edukacyjnych, może zdawać z tych zajęć egzamin poprawkowy. 

3. Przed egzaminem poprawkowym uczeń powinien otrzymać, co najmniej na miesiąc przed 

terminem egzaminu, pisemnie sformułowany zakres zagadnień (tematów) egzaminacyjnych. 
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4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, technologii informacyjnej informatyki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze lub 

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, 

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

członek komisji. 

7. Szczegółowy tryb przeprowadzania określonego egzaminu oraz pytanie egzaminacyjne ustala 

właściwa komisja egzaminacyjna. 

8. Nauczyciel - egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji   na własna prośbę 

lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.   W takiej sytuacji dyrektor szkoły 

powołuje jako osobę egzaminującą   innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół   według wzoru 

(załącznik nr 3) zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin   egzaminu, 

imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, ocenę ustalona przez 

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

odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

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

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Decyzję podejmuje 

na podstawie opinii psychologa/pedagoga i wychowawcy klasy. 

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

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

przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września. Usprawiedliwienie nieobecności na 

egzaminie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły najpóźniej w dniu egzaminu.  

12. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił   w wyznaczonym terminie 

do egzaminu poprawkowego nie otrzymuje   promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem §11 

punktu 10. 
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13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji   i powtarza klasę 

z zastrzeżeniem §11 punktu 10. 

§ 11. Tryb postępowania w przypadku, gdy ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona z naruszeniem prawa. 

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

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia w formie 

pisemnej do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną 

(semestralną) ocenę klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych. 

3. Termin sprawdzianu dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze lub  

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel - egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji   na własną prośbę 

lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.   W takiej sytuacji dyrektor szkoły 

powołuje jako osobę egzaminującą   innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół według wzoru (załącznik nr 4) 

zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin sprawdzianu, imię i nazwisko 

ucznia, zadania (pytania) sprawdzające, ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza 

się pisemne prace ucznia i zwięzłą   informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Ustalona przez komisję roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od 

wcześniej ustalonej oceny. Ocena ta jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego   w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora 

szkoły. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły 

najpóźniej w dniu egzaminu.  
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9. Uczeń, który z przyczyn nie usprawiedliwionych nie przystąpił   w wyznaczonym terminie 

do sprawdzianu pozostaje przy ocenie ustalonej wcześniej z danych zajęć edukacyjnych. 

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

uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń 

w formie pisemnej wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisje jest ostateczna. 

§ 12. Tryb postępowania w przypadku, gdy roczna ocena zachowania została ustalona 

z naruszeniem  trybu  jej wystawiania  prawa. 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń lub jego rodzice 

(prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do dyrektora szkoły 

w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, zaś 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin pracy komisji ustala dyrektor szkoły w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze lub  

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

4) pedagog, 

5) psycholog, 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół według wzoru (załącznik nr 5) zawierający: skład 

komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną 

ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może 

być niższa od wcześniej ustalonej.  

§ 13. Ocenianie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

do potrzeb rozwojowych określonych w opinii lub orzeczeniu w stosunku do ucznia, 

u którego specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiają 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 

psychologicznej - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły zwalnia do 

końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera,   z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego 

okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym polega 

na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu nauczania. 

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym polega 

na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i zachowania, z uwzględnieniem indywidualnego programu nauczania i ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny rocznej klasyfikacyjnej 

zachowania. 

6. Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne oraz ocena klasyfikacyjna śródroczna 

i roczna zachowania dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym 

są ocenami opisowymi. 

§ 14. Tryb ustalania rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  

1. Oceny śródroczne ustalane są jako średnie  ważone ocen cząstkowych, zatem: 

a)bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia, 

b)jeżeli uczeń przystąpił do poprawy pracy kontrolnej, wtedy ocena z poprawy 

liczona jest z wagą  0,5.  Waga oceny z pierwotnej pracy kontrolnej liczona jest 

zgodnie z zapisem w przedmiotowych systemach oceniania.  

c)ocenom cząstkowym przypisuje się różne "wagi" (od 0,5 do 0,2); uzależnione jest to 

od "wartości" oceny, którą ustala nauczyciel wpisem do dziennika, a konkretnie, 

jakim kolorem dana ocena została wpisana: czerwonym (waga 0,5), zielonym 

(waga 0,3) lub niebieskim/czarnym (waga 0,2); 

d)w przedmiotowych systemach oceniania określone zostały aktywności ucznia 

przypisane kolorom wpisu do dziennika; 

e)poszczególne oceny mnoży się przez współczynnik przypisanej im wagi, a uzyskane 

wyniki sumuje; następnie dzieli się przez sumę wag przypisanych ocenom;  

f)przyjmuje się następujące przedziały: 

 - dla oceny celującej - od 6,0 - 5,51  

- dla oceny bardzo dobrej - od 5,5 - 4,51; 
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- dla oceny dobrej - 4,5 - 3,51; 

- dla oceny dostatecznej - 3,5 - 2,51 

- dla oceny dopuszczającej - 2,5 - 1,85; 

- dla oceny niedostatecznej - poniżej 1,85. 

g)uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał średnią ważoną poniżej 

1,85 ma obowiązek uzupełnić wiedzę i umiejętności na warunkach  i w terminie 

wskazanym w §11, pkt., po dokonaniu tego otrzymuje średnią ważoną równą 1,85; 

h)Ocena roczna ustalana jest jako średnia arytmetyczna średniej ważonej  uzyskanej w 

wyniku klasyfikacji śródrocznej  i średniej ważonej  ocen cząstkowych uzyskanych 

w okresie  po klasyfikacji śródrocznej (pod warunkiem, że jest ona równa 

co najmniej 1,85).    

2.  Nauczyciel może odstąpić od stosowania powyższego sposobu ustalania oceny śródrocznej 

i rocznej w przypadku, gdy uczeń osiąga bardzo wysokie wyniki w konkursach  lub 

olimpiadach przedmiotowych lub posiada zaświadczenia o poważnych dysfunkcjach, których 

przyczyną jest szeroko rozumiany stan zdrowia. 

§ 15. Postanowienia końcowe 

1. Przedmiotowe systemy oceniania oparte są na szkolnym systemie oceniania. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) zostają przez wychowawców poinformowani o możliwościach 

zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, który udostępniony będzie 

w sekretariacie szkoły i w bibliotece szkolnej.  

 

ROZDZIAŁ VI 

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA SZKOŁY 
 

§ 1. Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne i jest otwarta na pedagogiczne 

   eksperymenty 

§ 2. Innowacja winna dotyczyć zdiagnozowanych potrzeb szkoły i jednocześnie    wzbogacać 

jej ofertę edukacyjną. 

§ 3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne,    całą szkołę, 

oddział lub grupę. 

§ 4. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu może być możliwe po    zapewnieniu przez 

szkołę odpowiednich warunków kadrowych    i organizacyjnych niezbędnych do 

planowych działań. 

§ 5. Eksperyment należy zgłosić organowi prowadzącemu szkołę    a jeżeli innowacja 

wymaga dodatkowych środków budżetowych decyzja o wprowadzeniu podejmowana jest 

po uzgodnieniu z organem prowadzącym. 
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§ 6. Udział nauczycieli w innowacjach lub eksperymencie jest dobrowolny. 

§ 7. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada  Pedagogiczna. 

§ 8. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia 

innowacji wraz z opisem jej zasad dyrektor szkoły zatwierdza i rejestruje w rejestrze 

prowadzonych innowacji. 

§ 9. Po dokonaniu ewaluacji innowacji dyrektor stwierdza przydatność i celowość 

kontynuacji danej innowacji. 

§ 10. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje Rada 

Pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniem i sposobem  realizacji eksperymentu. 

§ 11. Uchwała w sprawie realizacji eksperymentu może być podjęta po     uzyskaniu: 

1. zgody nauczycieli zainteresowanych eksperymentem, 

2. pozytywnej opinii Rady Rodziców, 

3. pisemnej zgody autora na jego wprowadzenie w szkole. 

§ 12. Wniosek o wyrażenie zgody na wdrożenie eksperymentu pedagogicznego składa się do 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za pośrednictwem Kuratora Oświaty, który dołącza 

swoją opinię. 

Rozdział VII 

ZAJĘCIA DODATKOWE 
 

§ 1. Zajęcia dodatkowe związane z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi    uczniów 

szkoła prowadzi w każdym roku szkolnym, a ich liczba  i charakter zależą od możliwości 

finansowych i kadrowych szkoły. 

§ 2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego 

nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 

program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania; organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

§ 3. Nauczyciele wyznaczają terminy dodatkowych spotkań z uczniami w ramach 

konsultacji. 

§ 4. Uczniowie zgłaszający swój akces do olimpiad, konkursów    przedmiotowych 

i interdyscyplinarnych są objęci indywidualną opieką    przez wyznaczonego nauczyciela. 

§ 5. Uczniowie mają prawo do indywidualnego programu nauczania i indywidualnego toku 

nauczania według  zasad ustalonych w rozporządzeniu w tej sprawie. 
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ROZDZIAŁ  VIII 

POMOC UCZNIOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA Z PRZYCZYN 

ROZWOJOWYCH, RODZINNYCH LUB LOSOWYCH. 

Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc uczniom i rodzinie 
 

 

§ 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

§ 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 

1. diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2. rozpoznawaniu możliwości oraz potrzeb ucznia, przyczyn trudności w nauce i 

niepowodzeń szkolnych, 

3. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

4. organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5. podejmowaniu działań profilaktycznych, 

6. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia, 

7. wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru dalszego kształcenia, zawodu i kariery 

zawodowej, 

8. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

§ 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom przez pedagoga                    

i psychologa szkolnego, nauczycieli lub współpracujących ze szkołą  specjalistów. 

§ 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana  na wniosek: 

1. ucznia, 

2. rodziców, 

3. nauczyciela, 

4. pedagoga, 

5. psychologa 

6. poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

7. poradni specjalistycznej. 

§ 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie: 

1. zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, 

2. porad dla uczniów, 

3. porad dla rodziców, 

4. porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli. 

 

§ 6. Szkoła organizuje pomoc materialną dla uczniów na warunkach    określonych 

w odrębnym regulaminie. 
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§ 7. W przypadku pojawienia się trudności szkolnych, problemów natury  emocjonalnej lub 

interpersonalnej szkoła współpracuje z Poradnią    Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Będzinie. 

§ 8. Wskazując możliwości szukania pomocy, wychowawca, pedagog szkolny, dyrektor lub 

nauczyciel przedmiotu mogą zasugerować rodzicom ucznia współpracę z placówkami 

specjalistycznymi, takimi jak: Rzecznik Praw Dziecka, Ośrodek Pomocy Dziecku                      

i Rodzinie, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń 

Jedzenia „Dąbrówka”, Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich 

Rodzinom (program MAŁOLAT), Ośrodek Terapeutyczny dla Osób Uzależnionych, 

Wojewódzki Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii, Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół 

Dzieci Uzależnionych"Powrót z U". 

§ 9. Dyrektor szkoły odpowiada za wdrożenie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, wydając zgodę m.in.na: 

1. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia,  u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, 

2. zwolnienie ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego, 

3. indywidualny program lub tok nauki. 

 

§ 10. Nauczanie indywidualne. 

1. Realizacja obowiązku nauki może odbywać się w ramach nauczania indywidualnego. 

2. Podstawą rozpoczęcia nauczania indywidualnego jest odpowiednie orzeczenie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Warunkiem kontynuacji nauczania indywidualnego jest dostarczenie przez rodziców 

ucznia do końca sierpnia orzeczenia o potrzebie takiej kontynuacji, wydane przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Dyrektor szkoły może zwrócić się do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z prośbą 

o ponowne rozpatrzenie zasadności orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, jeżeli uczeń 

jest pełnoletni, a dotychczasowa edukacja nie przynosi efektów. 

§ 11. W odniesieniu do uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce      respektowane są 

zalecenia zawarte w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności 

dotyczące dostosowania warunków egzaminów do możliwości uczniów, w tym sposobu 

oceny prac pisemnych. 

 

ROZDZIAŁ IX 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  SYSTEMU 

DORADZTWA 
 

        § 1. W szkole zatrudniony jest doradca zawodowy, który prowadzi Szkolny Ośrodek Kariery. 

§ 2. Zadaniem doradcy zawodowego jest: 
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1. diagnozowanie preferencji uczniów klas programowo najwyższych w związku z wyborem 

kierunku dalszego kształcenia, 

2. organizowanie spotkań z absolwentami szkoły w celu prezentacji wymagań niektórych 

kierunków studiów (dotyczy LO), kwalifikacji koniecznych do uprawiania ciekawych 

zawodów (dotyczy LO, TAK i SPdD), 

3. pozyskiwanie informacji dotyczących kształtowania się rynku pracy poprzez współpracę 

m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy i Młodzieżowym Biurem Pracy – organizowanie 

spotkań młodzieży z przedstawicielami tych instytucji. 

 

§ 3 Wychowawcy klas programowo najwyższych mają obowiązek  wprowadzenia do swoich 

planów pracy zajęć związanych z poradnictwem zawodowym dotyczącym wyboru kierunku 

dalszego kształcenia. 

§ 4 Nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne w TAK i SPdD przygotowują 

uczniów i słuchaczy do samozatrudnienia. 

§ 5 W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej nauczyciele przedmiotów    zawodowych w TAK 

i SPdD współpracują  z ODR – Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.  

§ 6 Szkoła współpracuje z wybranymi wyższymi    uczelniami  –  a młodzież uczestniczy w 

wykładach, sesjach otwartych organizowanych przez te uczelnie oraz  zajęciach 

prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych. 

§ 7 Wychowawcy klas z  TAK i opiekunowie klas w  SPdD     organizują wycieczki 

przedmiotowe, których celem jest m.in. wskazanie   różnych możliwości wykorzystania 

umiejętności zawodowych zdobytych w szkole. 

§ 8 ZSOiT w Wojkowicach umożliwia absolwentom Liceum Ogólnokształcącego zdobycie 

dodatkowych kwalifikacji - dyplom technika architektury krajobrazu w Szkole Policealnej dla 

Dorosłych. 

 

ROZDZIAŁ X 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 
 

§ 1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego pokolenia ma dom rodzinny. 

§ 2. Rodzice mają prawo do decydowania o procesie wychowania dziecka    również 

w szkole. 

§ 3. Rodzice ucznia przyjmowanego do szkoły zapoznają się z ofertą    wychowawczą 

proponowaną przez szkołę. 

§ 4. Rodzice, współdziałając z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 

mają prawo do: 

1. znajomości przepisów dotyczących oceniania, promowania i klasyfikowania ze 

szczególnym, uwzględnieniem wiedzy o przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów 

poprawkowych i klasyfikacyjnych, 
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2. zapoznania się z wymaganiami programów nauczania, 

3. znajomości zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych placówki, 

4. uzyskiwania informacji w każdym czasie o postępach, zachowaniu, trudnościach 

w nauce, osiągnięciach, nagrodach swoich dzieci, 

5. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy szkoły, 

6. uczestniczenia co najmniej 3 razy w roku w spotkaniach z nauczycielami – 

wychowawcami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 

§ 5. Dyrektor szkoły współdziała z rodzicami w realizacji  obowiązku nauki przez uczniów: 

1. telefoniczne informowanie o przedłużających, nieusprawiedliwionych nieobecnościach 

szkole, 

2. zlecenie wychowawcom - w sytuacji uporczywego unikania przez ucznia zajęć 

edukacyjnych - listowego powiadomienia, o tym fakcie rodziców,  odnotowanie go 

w dzienniku lekcyjnym, 

§ 6. W przypadku niewypełniania przez Rodziców funkcji opiekuńczej dyrektor   ma 

obowiązek: 

1. zdiagnozować problem przez pedagoga szkolnego, 

2. przeprowadzić rozmowę z wychowawcą, następnie z Rodzicami, gdy sytuacja nie 

ulegnie zmianie, powiadomić organ prowadzący.  

§ 7. Rodzice, współpracując z dyrektorem i nauczycielami, mogą: 

1. pomagać finansowo szkole lub nieść pomoc rzeczową, 

2. wykonywać uzgodnione prace na rzecz szkoły, 

3. dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami , 

4. uczestniczyć w zajęciach otwartych, 

5. brać udział  w imprezach organizowanych na terenie szkoły. 

§ 8. Ustala się następujące formy współpracy dyrektora i nauczycieli z rodzicami : 

1. spotkania rodziców zespołów klasowych z wychowawcami, 

2. spotkania rodziców zespołów klasowych z dyrektorem szkoły w auli szkoły, 

3. konsultacje indywidualne z nauczycielami i wychowawcami: 
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1) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu (dotyczy LO i TAK), 

§ 9. Rodzice mogą wnosić uwagi do pracy szkoły poprzez własnych    przedstawicieli 

klasowych lub poprzez wychowawcę - mogą zgłaszać swoje    propozycje do realizacji 

Programu Wychowawczo- Profilaktycznego, planu pracy szkoły podczas pierwszego 

spotkania  z dyrektorem i wychowawcą każdego roku szkolnego. 

§ 10. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla Rodziców formie porad, 

konsultacji i warsztatów w celu doskonalenia ich  umiejętności z zakresu komunikacji 

społecznej oraz umiejętności wychowawczych. 

 

ROZDZIAŁ XI 

SPOŁECZNE  ORGANY  SZKOŁY. 

Zasady współpracy i rozwiązywania  między nimi konfliktów 
 

§ 1. Organami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach są: 

1. Dyrektor ZSOiT w Wojkowicach, 

2. Rada Pedagogiczna (w skrócie RP), 

3. Rada Rodziców (w skrócie RR), 

4. Samorząd Uczniowski w LO, TAK (w skrócie SU), Rada Słuchaczy (w skrócie SPdD). 

§ 2. RP i RR zachowują swe odrębności w kwestiach określonych w regulaminach 

poszczególnych organów. 

§ 3. Organy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach 

zobowiązane są do respektowania następujących    zasad we wzajemnych stosunkach:  

1. zapewnienia możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 

swoich kompetencji, 

2. umożliwienia rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz placówki, 

3. zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy sobą podejmowanych 

i planowanych działaniach i decyzjach. 

§ 4. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach . 

1. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy    

dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej szkoły, w tym w 

szczególności za: 

     1) planowanie i właściwą organizację pracy,  

     2) poziom i wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej,  
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     3) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej,  

w tym podaje do publicznej wiadomości w ustawowym terminie obowiązujący przez 3 lata 

szkolne (LO), 4 lata szkolne (TAK): szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw 

podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego, 

     4) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów   

    5) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu    

zawodowym,  

     6) sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego,  

     7) zapewnienie uczniom i pracownikom szkoły należytych warunków higieniczno –  

sanitarnych, bezpieczeństwa i opieki na terenie szkoły,  

     8)  zabezpieczenie  majątku  szkoły i  powierzanie podległym pracownikom   

odpowiedzialności materialnej za poszczególne składniki majątkowe,  

      9) dokumentację szkolną,  

     10) wykonanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 

11) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym LO, TAK, SPdD, 

12) współdziałanie ze szkołami i zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu 

praktyk pedagogicznych. 

13) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia. 

2. Dyrektor może w drodze decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej szkół 

ponadgimnazjalnych, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, skreślić ucznia z 

listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie. 

3. Dyrektor – oceniając nauczyciela – może zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego  

w następującym trybie: 

1) zwraca się do Samorządu Uczniowskiego z prośbą o wyłonienie zespołu, który 

przygotuje opinię, 

2) w skład zespołu liczącego 5 – 8  osób wchodzą uczniowie, którzy mają kontakt 

w procesie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym z ocenianym nauczycielem, 

3) opinia zostaje przedłożona w formie opisowej dyrektorowi ZSOiT w Wojkowicach w 

terminie 7 dni od zwołania zebrania. 

4. Dyrektor ZSOiT w Wojkowicach jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami i decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
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2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i zakładowych 

związków zawodowych, 

3) występowania z wnioskami – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

i zawodowych związków zakładowych- w sprawach nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

4) podziału środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i współpracuje 

z zespołem socjalnym. 

5. Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

dydaktyczna, wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Ponadto: 

1) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na 

terenie szkoły. 

2) Może, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, wprowadzić zarządzeniem obowiązek 

noszenia przez uczniów jednolitego stroju, określając w nim jego wzór i zasady noszenia. 

6. Dyrektor ZSOiT w Wojkowicach w wykonaniu swoich zadań współpracuje z organem 

prowadzącym i nadzorującym, z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim. 

7. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Wojkowicach - odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie 

i porządku zebrania. 

8. Dyrektor jest przewodniczącym  Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego do przeprowadzania 

egzaminów maturalnych w LO i TAK, a także do przeprowadzania egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w TAK, SPdD. 

9. Dyrektor powierza i odwołuje z funkcji wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 

10. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej – nie rzadziej niż dwa razy     do roku - 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru   pedagogicznego oraz informuje 

o działalności szkoły. 

11.Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach wstrzymuje 

wykonanie uchwał niezgodnych   z przepisami prawa, powiadamiając o tym organ 

prowadzący  i organ sprawujący nadzór   pedagogiczny. 

§ 5 W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach tworzy się  

stanowisko wicedyrektora. 

1. Powierzenie tej funkcji i odwołania z niej dokonuje dyrektor Zespołu   Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 
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2. Kompetencje wicedyrektora: 

1) Pełni funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

w Wojkowicach. 

 

2) Kieruje Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach w przypadku 

nieobecności Dyrektora. 

 

3) Współpracuje z Dyrektorem ZSOiT w Wojkowicach w przygotowaniu następujących 

dokumentów programowo – organizacyjnych:  

a) projektu organizacyjnego roku szkolnego i aneksów do projektu, 

b) przydziału czynności obowiązkowych i dodatkowych nauczycieli, 

c) tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych,  

d) planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

4) Wprowadza i nadzoruje: 

a) doraźne zmiany w planie lekcji, prowadzi dokumentację doraźnych zastępstw, 

b) harmonogram dyżurów nauczycieli LO i TAK, 

c) pomaga w organizacji matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

w LO, TAK SPdD. 

 

5) Organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, w tym kwalifikuje zakłady i firmy 

jako miejsca odbywania praktyk, kontroluje dokumentację nauczycieli w tym zakresie. 

 

6) Przewodniczy komisjom do przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 

i poprawkowych  w LO, TAK, SPdD. 

 

7) Wydaje zezwolenia na wycieczki uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Wojkowicach. 

 

8) Wnioskuje do Dyrektora ZSOiT w Wojkowicach w sprawie odznaczeń, nagród, premii i 

kar pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. 

 

9) Współdecyduje o zagospodarowaniu terenów przyszkolnych i utrzymaniu tam ładu 

i porządku. 

 

10) Ma głos doradczy w planowaniu remontów i adaptacji obiektu szkolnego. 

 

11) Odpowiada za inwentaryzację majątku szkolnego, współdecyduje o zakupach pomocy 

dydaktycznych i sprzętu szkolnego. 

 

12) Współpracuje z Dyrektorem i Księgową Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Wojkowicach w Wojkowicach w opracowaniu planu finansowego 

 

13) Sprawdza pod względem merytorycznym listy płac, faktury oraz prawidłowość realizacji 

delegacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. 

 

14) Używa pieczątki osobowej z tytułem Z-ca dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Technicznych w Wojkowicach i podpisuje pisma, których treść jest zgodna z jego 

kompetencjami. 
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15) Rozlicza zastępstwa doraźne nauczycieli ZSOiT w Wojkowicach. 

 

16) Kontroluje dokumentację nauczycieli: dzienniki lekcyjne, plany wynikowe/rozkłady 

materiałów, dokumentację praktycznej nauki zwodu. 

 

17) Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów TAK – przyjmuje ich skargi i postulaty. 

Negocjuje, wnioskuje do dyrektora ZSOiT w Wojkowicach w tych sprawach.  

 

18) Prowadzi Książkę Obiektu Budowlanego. 

 

19) Bierze udział w pracach komisji przetargowych. 

 

20) Reprezentuje interesy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach 

w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Będzinie, Urzędem Miasta w Wojkowicach, 

Radą Powiatu Będzińskiego, Radą Miasta Wojkowice i instytucjami współdziałającymi ze 

szkołą. 

 

21) Odpowiada za współprace z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Agencją 

Restrukturyzacji Rolnictwa, lokalnymi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i WODR, 

Państwową Inspekcją Pracy. 

 

22) Współpracuje z Komendą Policji, kuratorami sądowymi, MOPS, Domami Dziecka. 

 

§ 6    Rada Pedagogiczna. 

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) opiniowanie planów pracy szkoły, 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów (LO, TAK,  i SPdD), 

5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

6) wytypowanie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, 

7) wytypowanie jednego przedstawiciela do pracy w zespole rozpatrującym odwołanie 

nauczyciela od ustalonej oceny pracy, 
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8) opracowanie i uchwalenie regulaminu działalności Rady Pedagogicznej, 

9) przygotowanie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

w Wojkowicach. 

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

i pozalekcyjnych, 

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

3) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych, 

4) projekt planu finansowego szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna wnioskuje w sprawach: 

1) odwołania z funkcji kierowniczej, 

2) dokonania oceny pracy dyrektora i nauczyciela, 

3) przydzielenia zapomóg losowych i zdrowotnych oraz ich umorzenia, 

4) zaproszenia osób z głosem doradczym na zebranie Rady Pedagogicznej, 

5) wniosków o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły (z wyjątkiem nagród przyznawanych przez dyrektora). 

7. Rada Pedagogiczna konsultuje się z Radą Rodziców w sprawach: 

1) zmian w Statucie, 

2) dodatkowych wolnych dni, 

3) regulaminu, warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I – III LO i I- 

IV TAK, słuchaczom SPdD. 

4) organizowania imprez uczniowskich na terenie szkoły, 

5) ustalania Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Szkolnego Zestawu 

Podręczników. 

6) ustalenia warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom po konsultacji z Radą 

Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Radą Słuchaczy. 

 

8. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o zatwierdzony, zgodny ze Statutem szkoły, 

regulamin Rady Pedagogicznej. 
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9. Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

w Wojkowicach podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 

połowy jej członków. 

§ 7. Rada Rodziców 

1.W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

2. Wybory o których mowa w pkt.2 przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców 

w każdym roku szkolnym – jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem szkoły. 

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności. 

5. Rada Rodziców LO i TAK  prowadzi własną obsługę księgowo – rachunkową 

funduszy. 

6. Spotkania kierownictwa szkoły z Radą Rodziców w celu wymiany informacji na temat 

dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły winny odbywać się 

nie rzadziej niż raz w semestrze. 

2.Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie - w porozumieniu z Radą Pedagogiczną - Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego Szkoły, 

2) opiniowanie zmian w Statucie, 

3) opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów dydaktycznych i wychowawczych,  

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

5) opiniowanie projektu planu finansowego opracowanego przez dyrektora szkoły, 

6) uzgadnianie terminów odpracowywania dodatkowych dni wolnych od zajęć, 

7) współorganizowanie życia kulturalnego i imprez okolicznościowych dla uczniów, 

8) pozyskiwanie sponsorów wspierających działalność statutową placówki, 

9) nagradzanie po konsultacji z Radą Pedagogiczną wyróżniających się uczniów, 

10) przyznawanie uczniom stypendiów i zapomóg losowych. 
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10. Rodzice, współdziałając z nauczycielami w sprawach wychowania   i kształcenia 

dzieci mają prawo do: 

1) znajomości przepisów dotyczących oceniania, promowania i klasyfikowania ze 

szczególnym uwzględnieniem wiedzy o przeprowadzaniu sprawdzianów 

i egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,  

2) zapoznania się z wymaganiami programów nauczania, 

3) znajomości zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych placówki, 

4) uzyskiwania informacji w każdym czasie o postępach, zachowaniu, trudnościach 

w nauce, osiągnięciach i nagrodach swoich dzieci. 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy szkoły, 

6) uczestniczenia przynajmniej 3 razy w roku w spotkaniach z nauczycielami - 

wychowawcami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 

7)  Jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego Szkoły, to programy te ustala dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora 

Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

§ 8 Organy będące reprezentacją uczniów. 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Wojkowicach , samorząd klasowy tworzą przedstawiciele wszystkich klas. 

2. Samorząd Uczniowski w LO, TAK  zachowują swą odrębność , a  Rada Słuchaczy 

w SPdD. 

3.Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi 

i wicedyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
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5) prawo organizowania działalności kulturowej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

4.Zasady organizacji wyborów do Samorządu Uczniowskiego LO, TAK: 

1) Do 31 września należy przedstawić kandydatów do Samorządu Uczniowskiego liczba  

kandydatów jest nieograniczona, 

2) wybory odbywają się do 15 października, 

3) kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok i kończy się z chwilą wybrania 

nowego Samorządu, 

4) Samorząd Uczniowski działa na podstawie regulaminu, który nie może być sprzeczny 

ze Statutem. 

 

§ 9. Powinności dyrektora szkoły dotyczące sposobów rozwiązywania konfliktów pomiędzy 

organami szkoły: 

1. rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je 

pominięto, 

2. dyrektor bezpośrednio współpracuje z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim 

w zapobieganiu i rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, 

3. dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych, 

4. jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem, 

5. dba o przestrzeganie  postanowień zawartych w Statucie, 

6. w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, 

7. wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku 

z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły, jeżeli działalność tych 

organów narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów (słuchaczy). 

8. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym    interesem Szkoły, 

dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym    w Regulaminie Rady uzgadnia 

z nią sposób postępowania w sprawie    będącej przedmiotem uchwały. W razie braku 

uzgodnienia, o którym mowa,   dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi 

prowadzącemu. 

9. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach ma prawo 

powołać komisję nadzwyczajną      złożoną z dwóch uczniów, dwóch nauczycieli i dwóch 

rodziców w celu      rozstrzygnięcia sporów wewnątrzszkolnych. 
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     10. Uczeń ma prawo odwołania się do organów nadzorujących szkoły  wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach tylko poprzez  swych 

przedstawicieli w  Samorządzie Uczniowskim (LO, TAK ), Radzie Słuchaczy (SPdD). 

11. W celu wymiany opinii, spostrzeżeń i postulatów dotyczących      funkcjonowania szkoły 

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach spotyka się 

z Samorządem Uczniowskim co najmniej raz w semestrze.  

12. Samorząd Uczniowski może wnieść o zwołanie dodatkowego spotkania. 

13. W szkole – w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego – działają szkolni mediatorzy, 

którzy za zgodą skonfliktowanych stron, podejmują działania ( zgodnie z procedurą 

prowadzenia mediacji) nad rozwiązaniem sytuacji konfliktowej. 

 

 

ROZDZIAŁ XII A 

ORGANIZACJA  SZKOŁY 
 

§ 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,    przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy    w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

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

określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora    Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach . 

§ 3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

§ 4. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności:  

1. liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 

2. ogólną liczbę przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przyznanych 

przez organ prowadzący szkołę. 

§ 5. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony   z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego    uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonym planem    nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym 

planem nauczania  i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, 

   dopuszczonych do użytku szkolnego. 

§ 6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć    dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć    ustalony przez dyrektora szkoły 

przy współudziale zastępców na podstawie    zatwierdzonego arkusza organizacyjnego 

z uwzględnieniem zasad ochrony    zdrowia i higieny pracy umysłowej. 

§ 7. Tygodniowy rozkład zajęć klas LO, TAK, SPdD określa ogólny przydział czasu 

   na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania,    szczegółowy 

rozkład zajęć ustala nauczyciel. 
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§ 8. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze    prowadzone 

w systemie klasowo – lekcyjnym. Liczba uczniów nie może być niższa 12, chyba że 

organ prowadzący wyrazi na to zgodę. Organizację    zajęć z religii / etyki regulują 

odrębne przepisy. 

§ 9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina lekcyjna zajęć praktycznej nauki    zawodu – 

55 minut, a pracy nauczyciela świetlicy i bibliotekarza 60 minut. 

§ 10. Coroczny podział oddziałów na grupy na zajęcia wymagające specjalnych 

     warunków nauki i bezpieczeństwa określają odrębne przepisy. 

§ 11. Rada Pedagogiczna - po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców - może ustalić inny czas 

trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych, nie dłuższy jednak niż 60 minut. 

§ 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach może przyjmować 

słuchaczy zakładów kształcenia  nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki 

pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 

dyrektorem szkoły lub – z jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem 

 kształcenia lub szkołą wyższą. 

§ 13. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od 

rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.  

§ 14. Szkoła prowadzi również zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów z udziałem wolontariuszy, w tym 

studentów anglojęzycznych. 

 

ROZDZIAŁ XII B 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 
 

 § 1. Ceremoniał szkolny jest opisem postępowania ze sztandarem szkoły oraz 

przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego szkoły. Należą do nich obchody 

świąt państwowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły oraz uroczystości 

środowiskowe.  

 Ceremoniał szkolny stanowi integralną część z tradycjami szkoły, harmonogramem 

uroczystości i imprez szkolnych oraz programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły. 

 

  

§ 2. Sztandar  Szkoły 

  

1. Sztandar szkoły jest głównym symbolem całej społeczności szkolnej. 

2. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. 

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu.  

Rewers jest biało - czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe. Godłem jest 

orzeł biały z głową zwróconą w prawo ozdobioną złotą koroną. Dziób i szpony również 

mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu,  
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gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wokół godła umiejscowiona jest triada 

wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna. 

Awers jest w kolorze niebieskim. W środkowej części znajduje się portret Rotmistrza 

Witolda Pileckiego. W górnej części znajduje się nazwa szkoły: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Pod portretem widnieje napis: 

Liceum Ogólnokształcące, Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach imienia 

Rotmistrza Witolda Pileckiego. 

 Sztandar ma wymiary 100 na 100 cm i obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec 

o wysokości 2/dwóch/ metrów 20/dwudziestu/ centymetrów zakończony jest okuciem 

z metalowym orłem.  

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem niepodważalnych wartości, takich jak: 

patriotyzm, ofiarność, wiara, które składają się na godne człowieczeństwo. 

Pamiętając o jego wymowie, członkowie społeczności szkolnej powinni okazywać mu 

cześć i szacunek.  

3. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego 

poszanowania. 

4. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie, znajdującej się 

w głównym holu szkoły. 

 

§ 3. Poczet  Sztandarowy 

 

1. Poczet sztandarowy oraz skład rezerwowy zostaje wytypowany z uczniów 

wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu 

w następującym składzie: dowódca pocztu, chorąży (sztandarowy) i asysta /chorąży 

pocztu – uczeń, a dowódca i asysta – dwie uczennice/. Wybranie ucznia do pocztu 

sztandarowego jest formą  nagrody i szczególnego wyróżnienia. 

2. Kandydatury do składu pocztu sztandarowego są przedstawiane są przez wychowawców 

klas oraz samorząd szkolny radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. 

3. Dyrektor powołuje opiekuna pocztu sztandarowego.  

4. Chorąży, dowódca i asysta powinni być ubrani odświętnie.  

- uczeń – długie, ciemne spodnie, biała koszula, garnitur, ciemne buty, 

- uczennice - biała bluzka, ciemna spódnica do kolana, ciemne buty, 

- gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku, w trudnych 

warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny elegancki, stonowany i odświętny strój. 

5. Kadencja pocztu sztandarowego trwa co najmniej rok, od momentu jego przejęcia do 

momentu przekazania. Ceremonia przekazania sztandaru i zaprzysiężenia nowego pocztu 

sztandarowego będzie odbywać się w święto patrona szkoły (25 maja ) 

6. W uzasadnionych wypadkach decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani 

ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru 

uzupełniającego.  

7. Uczeń może być odwołany ze składu pocztu sztandarowego z powodu: 

- własnej rezygnacji ze względu  na zły stan zdrowia,  

- niewłaściwego zachowania i postawy (m.in. parokrotna odmowa udziału 

w reprezentowaniu szkoły w uroczystościach),  

- niewłaściwego  realizowania obowiązków np. braku należytego szacunku dla sztandaru, 

- naruszenia statutu czy  regulaminu szkoły, 

- widocznego regresu w postępach w nauce lub zachowaniu. 

8. Zastrzeżenia dotyczące zachowania i postawy uczniów może zgłosić każdy pracownik 

szkoły do wychowawcy (a ten przekazuje informację opiekunowi pocztu sztandarowego) 
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lub bezpośrednio do opiekuna pocztu sztandarowego. W związku z zastrzeżeniami może 

zostać zwołane posiedzenie rady pedagogicznej, na którym może dojść do odwołania 

członka pocztu sztandarowego i powołanie następnego. 

9. Powołuje się również dwa „rezerwowe” składy pocztu sztandarowego jako nominalnie 

równoważne rangą. 

10. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców/opiekunów 

prawnych/ w formie pisemnej, specjalnym listem okolicznościowym. 

11. Po zakończeniu kadencji uczniowie otrzymuję pamiątkowe dyplomy. 

12. Dopuszcza się w sytuacjach gdy podczas jakiejś uroczystości nie może uczestniczyć skład 

osobowy pocztu lub składu rezerwowego, jednorazowe powołanie nowego członka pocztu 

na daną uroczystość. 

13. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez 

Dyrektora spośród nauczycieli szkoły. 

14. Chorąży i asysta opiekują się sztandarem aż do momentu umieszczenia go w gablocie.  

 

§ 4. Insygnia  Pocztu  Sztandarowego  

 

1. Insygnia  pocztu  sztandarowego to  

 biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym 

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

 białe rękawiczki. 

2. W przypadku żałoby, na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego 

zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. 

3. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w sekretariacie i tam przekazane po 

uroczystości. 

 

§ 5. Udział Pocztu  Sztandarowego   w  uroczystościach   

 

1. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną i bierze udział w ważnych uroczystościach 

szkolnych  

a) obchody świąt państwowych i uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych 

wydarzeń historycznych: np. Święto Odzyskania Niepodległości (11 listopada), 

Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja); 

b) obchody rocznic, ważnych wydarzeń w życiu kraju, regionu i szkoły; 

c) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

d) ślubowanie uczniów kas pierwszych; 

e) pożegnanie absolwentów; 

f) Dzień Edukacji Narodowej; 

g) święto patrona szkoły (25 maja ) oraz inne uroczystości związane z patronem; 

h) ceremonia przekazania sztandaru i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego. 

 

§ 6. Chwyty  i  postawy  sztandaru 

 

1. postawa – „zasadnicza” - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na 

wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć 

prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jest w pozycji  „zasadniczej”. 

2. postawa „spocznij”- sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej". 

Chorąży i asysta w postawie „spocznij". 
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3. postawa „na ramię”- chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomagając sobie lewą) na 

prawe ramię i trzyma je pod kątem 45°. Płat sztandaru musi być oddalony od barku 

przynajmniej na szerokość dłoni. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca. 

4. postawa „prezentuj” - z postawy „zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką do 

położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą 

ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce 

sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce 

poniżej prawego barku. Asysta w postawie "zasadniczej". 

5. salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy „prezentuj", chorąży robi zwrot 

w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej 

stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie „salutowania" przenosi 

sztandar do postawy „prezentuj." 

6. salutowanie sztandarem w marszu - z położenia „na ramię" w taki sposób jak przy 

salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz” - pochyla sztandar;  „baczność” - 

bierze sztandar na ramię 

7. Zasady ogólne: 

a) W trakcie odśpiewywania hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45 stopni. 

b) Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na 

ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy go 

pochylić do przodu. 

c) Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości w ustawieniu obok siebie, przy 

czym chorąży idzie w środku.  

d) Jeśli droga przemarszu jest wąska dopuszcza się przemarsz „jeden za drugim”, przy 

czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku.  

e) Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, ustawia się przodem do 

zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. 

f) Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną. 

g) W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

wydawanych komend (chyba, że ceremoniał uroczystości przewiduje inaczej). 

W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, 

trzymając sztandar pod kątem 45 stopni do przodu i staje po lewej lub prawej stronie, 

bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie 

mszy świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie 

przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w 

pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.  

h) Pochylenie sztandaru pod kątem 45 stopni do przodu w pozycji „Baczność” następuje: 

 podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., 

oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu 

Najświętszego Sakramentu; 

 podczas opuszczania trumny do grobu; 

 podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjeś pamięci; 

 podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; 

 na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną 

przemawiającą osobę. 

Uwaga: Poczet podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem w zależności od 

okoliczności przewidzianych w ceremonii. Jeżeli w czasie Mszy św. jest wyznaczony 

prowadzący ceremoniał ze sztandarem, wówczas on podaje komendy, w przeciwnym 

wypadku ciche komendy podaje chorąży. 

i) Zasady postępowania przy wymianie chorążego i asysty w czasie długotrwałych 

uroczystości podyktowane względami zdrowotnymi: 
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 nowa zmiana ustawia się o krok przed zmianą pełniącą służbę 

 zmieniający sztandarowy cicho podaje zapowiedź komendy – „Poczty sztandarowe”- 

(poczty stają w postawie baczność) 

 chorąży podaje sztandar jednej z asysty 

 przekazuje szarfę, potem rękawiczki nowemu chorążemu, następnie odbiera sztandar 

 dotychczasowa asysta przekazuje szarfy i rękawiczki nowej asyście 

 zmieniający sztandarowy kładzie rękę na drzewcu sztandaru tuż poniżej ręki 

sztandarowego pełniącego służbę i przejmuje sztandar 

 na komendę „w tył zwrot” nowy poczet ustawia się frontem i pełni służbę  

 ustępujący sztandarowy podaje cichą komendę („w lewo lub w prawo zwrot”,              

na wprost marsz”) i opuszcza miejsce służby. 

 

§ 7. CEREMONIAŁ  UROCZYSTOŚCI  SZKOLNYCH  Z UDZIAŁEM  SZTANDARU 

 

a)      wprowadzenie sztandaru 

 L

.p. 

Komendy Opis sytuacyjny zachowania się 

uczestników po komendzie 

Poczet 

sztandarowy 

sztandar 

1. Proszę o powstanie. Uczestnicy powstają przed 

wprowadzeniem sztandaru 

przygotowanie 

do wyjścia 

postawa „na ramię” 

2. „Baczność”! Sztandar 

szkoły wprowadzić!  

Uczestnicy w postawie 

 „zasadniczej" 

- wprowadzenie 

sztandaru 

- zajęcie  miejsca 

po lewej lub 

prawej stronie  

- w postawie „na 

ramię w marszu” 

- postawa 

„prezentuj” 

3. „Do hymnu” jak wyżej postawa  

„zasadnicza” 

postawa 

„salutowanie w 

miejscu" 

4. „Po hymnie” uczestnicy w postawie  

„spocznij" 

spocznij - postawa 

„prezentuj" 

- postawa 

„spocznij" 

5. Proszę usiąść uczestnicy siadają spocznij postawa „spocznij" 

 

b)  wyprowadzenie sztandaru 

 1. Proszę o powstanie. uczestnicy powstają przed 

wprowadzeniem sztandaru 

spocznij postawa „spocznij" 

2. „Baczność"! Sztandar 

wyprowadzić! 

uczestnicy w postawie  

„zasadniczej” 

- postawa - 

zasadnicza - 

- wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa 

„zasadnicza" 

postawa „na ramię 

w marszu" 

3. „Spocznij” uczestnicy siadają     

 

 c)  ceremoniał przekazania sztandaru.  

 L.p

. 

Komendy Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

Poczet 

sztandarowy 

Sztandar 

1. Proszę wstać uczestnicy wstają postawa  

„spocznij" 

postawa „spocznij" 

2. „Baczność!” Pani Dyrektor, uczestnicy postawa postawa  postawa 
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melduję gotowość szkoły do 

przekazania sztandaru.  

Do przekazania sztandaru 

wystąp. 

„zasadnicza" oba poczty 

zbliżają się w stronę 

dyrektora szkoły 

„zasadnicza" „zasadnicza" 

podchodzi w 

postawie 

„prezentuj", a potem 

w postawie 

„salutowanie w 

miejscu” 

3. "Baczność"- sztandar 

przekazać  

uczestnicy postawa  

„zasadnicza” 

dotychczasowa 

asysta przekazuje 

insygnia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-chorąży salutuje 

sztandarem, nowy 

chorąży klęka na 

prawe kolano i 

całuje róg 

sztandaru 

- chorąży 

przekazuje 

sztandar, 

podchodzi dwa 

kroki do przodu i 

oddaje sztandar 

chorążemu 

przyjmującemu 

sztandar, a 

następnie 

przekazywane są 

szarfy i 

rękawiczki; asysta 

pocztu 

przyjmującego 

podchodzi do 

chorążego 

- chorąży podaje 

sztandar jednej z 

asysty, 

- przekazuje szarfę 

potem rękawiczki 

- następnie odbiera 

sztandar i przekazuje 

go nowemu 

chorążemu i mówi: 

" Przekazujemy 

Wam sztandar 

szkoły-symbol 

patriotyzmu i 

tradycji, noście go z 

dumą i godnie 

reprezentujcie 

Liceum 

Ogólnokształcące i 

Technikum 

Architektury 

Krajobrazu im. rtm. 

Witolda Pileckiego 

w Wojkowicach”  

sztandar w pozycji 

„spocznij”, 

Chorąży z pocztu 

przyjmującego 

sztandar: 

“Przyjmujemy 

sztandar szkoły, 

obiecujemy dbać o 

niego, sumiennie 

wypełniać swoje  

obowiązki i godnie 

reprezentować 

Liceum 

Ogólnokształcące i 

Technikum 

Architektury 

Krajobrazu im. rtm. 

Witolda Pileckiego 

w Wojkowicach”. 
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 postawa sztandaru: 

„prezentuj” 

 

postawa pocztu: 

„prezentuj” 

 "baczność" ustępujący 

poczet odmaszerować 

"spocznij" 

uczestnicy w postawie 

"zasadniczej" 

nagradzają barwami 

ustępujący poczet, który 

przechodzi na 

wyznaczone miejsce 

postawa 

"zasadnicza" 

postawa 

"spocznij" 

postawa "prezentuj" 

postawa "spocznij" 

4. "Baczność!" Sztandar 

wyprowadzić. 

uczestnicy w postawie 

"zasadniczej"  

ustępujący poczet 

przechodzi na 

wyznaczone miejsce 

postawa 

„zasadnicza" 

wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa 

„zasadnicza" 

postawa "na ramię w 

marszu" 

5. „Spocznij” uczestnicy siadają    

 

d)  ceremoniał ślubowania  

Wprowadzenie i wyprowadzenie  sztandaru zgodnie z wcześniejszym opisem. 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

Poczet sztandarowy Sztandar 

1. Proszę wstać Uczestnicy wstają     

2. „Baczność – poczet 

wystąp”. 

Uczestnicy w postawie 

zasadniczej 

-wyjście sztandaru, 

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

-postawa „na ramię 

w marszu" 

-postawa 

zasadnicza  

3. "Do ślubowania" Uczestnicy w postawie 

„zasadniczej" ślubujący 

wyciągają prawą rękę 

do ślubowania  

Postawa 

"zasadnicza" 

-postawa 

„prezentuj" 

-postaw 

„salutowanie w 

miejscu" 

4. "Po ślubowaniu" Uczestnicy "spocznij" 

ślubujący opuszczają 

rękę 

Postawa "spocznij" -postawa 

„prezentuj" 

-postawa 

„zasadnicza" 

5. "Baczność" - poczet wstąp Uczestnicy postawa 

"zasadnicza" 

- postawa - 

zasadnicza  

- poczet wraca na 

swoje wyznaczone 

miejsce  

- postawa 

„zasadnicza" 

- postawa „na ramię 

w marszu"  

6. Spocznij Uczestnicy siadają     

 Uwaga: Poczet podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem uroczystości. 

 

ROTA ŚLUBOWANIA 

 

My uczennice i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego  i Technikum Architektury Krajobraz  

im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach 

Tobie Rzeczpospolita Polsko,  
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Patronie,  

Tobie Szkoło, 

Wam Nauczyciele i Rodzice,  

Koleżanki i Koledzy ślubujemy: 

 Dbać o swój rozwój, by stać się mądrymi ludźmi, mądrymi Polakami. 

ŚLUBUJEMY! 

 Wyrabiać w sobie odwagę i zdolność czynienia dobra w imię człowieka. 

ŚLUBUJEMY! 

 Postępować tak, by zyskać miano ludzi godnych zaufania, ludzi, na których życzliwości, 

koleżeństwie możemy polegać. 

ŚLUBUJEMY! 

 Starać się usilnie o to, by wyrosnąć na ludzi kulturalnych, szanujących tradycje, 

uznających prawo innych do własnego zdania. 

ŚLUBUJEMY! 

 Szanować polską mowę, wydobywać z niej słowa piękne i szlachetne, łączyć je w myśli 

godne tych, którzy jak nasz patron całym sercem pracowali  i walczyli o dobre imię Polski 

i Polaków. 

ŚLUBUJEMY! 

 

ROTA ŚLUBOWANIA ucznia klasy pożarniczej 

 

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, 

Świadom podejmowanych obowiązków strażaka, 

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ 

być ofiarnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego 

i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. 

Wykonując powierzone mi zadania, 

ŚLUBUJĘ 

przestrzegać prawa, dyscypliny oraz wykonywać polecenia przełożonych 

ŚLUBUJĘ 

strzec tajemnic związanych ze służbą, a także  

honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. 

 

 

§ 8. Uroczyste  rozpoczęcie  i  zakończenie  roku  szkolnego  

 

1. Uczniowie występują w strojach galowych. Uroczystość składa się z części oficjalnej 

– wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego, okolicznościowe 

przemówienia, wyprowadzenie sztandaru.. 

Wprowadzenie i wyprowadzenie  sztandaru zgodnie z wcześniejszym opisem. 

 Uwaga: Poczet podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem 

uroczystości. 

 

2. Wszystkie nie ujęte w powyższym ceremoniale czynności, zachowania uczestników 

oraz komendy dotyczące pocztu sztandarowego ujmowane będą w scenariuszu 

poszczególnych uroczystości 

 

§ 9.Reprezentowanie  szkoły  na  uroczystościach  pozaszkolnych  

 

1. Sztandar szkoły może brać udział 
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  w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i 

państwową; 

 w uroczystościach składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej; 

 w uroczystościach patriotycznych, w których berze udział społeczność szkoły lub jej 

delegacja; 

 w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych;  

 w uroczystościach na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

2. Obowiązkiem uczniów wchodzących w skład pocztu sztandarowego jest również 

branie udziału w wydarzeniach pozaszkolnych, czyli godne reprezentowanie szkoły 

poza jej murami. Partycypowanie w uroczystościach, na które Dyrekcja została 

zaproszona wraz z pocztem sztandarowym oraz uczestnictwo w uroczystościach 

żałobnych pracowników i uczniów naszej szkoły. 

ROZDZIAŁ XIII 

ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

 

§ 1.Praktyczna nauka zawodu uczniów TAK i SPdD jest organizowana przez szkołę zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Za właściwą organizację pracy praktycznej nauki zawodu odpowiada ... 

§ 2.Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie: 

1) zajęć praktycznych 

2) praktyk zawodowych 

& Realizacja praktycznej nauki zawodu odbywa się na terenie szkoly w pracowniach i 

poligonach przyszkolnych a także poza szkołą na podstawie zawartych umów z 

pracodawcami. 

§ 3.  Praktyczna nauka zawodu  organizowane są dla uczniów w celu opanowania przez   nich 

umiejętności zawodowych, niezbędne do podjęcia pracy:  TAK – w zawodzie technika 

architektury krajobrazu, technika geodety, technika lotniskowych służb operacyjnych, 

SPdD w zawodzie technika architektury krajobrazu. 

§ 4.Praktyki zawodowe organizowane są dla uczniów w celu zastosowania i    pogłębiania 

zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych   warunkach. 

§ 5.Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach 

  praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin  jest zgodny ze szkolnym 

planem nauczania ustalonym na dany rok szkolny na podstawie ramowego planu 

nauczania w odpowiednim programie nauczania dla danego zawodu. 

§ 6.Umowę o praktyczną naukę zawodu, która realizowana jest poza szkołą,   zawiera 

dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę  zawodową. 

§ 7.Szkoła kieruje uczniów na praktyczną naukę zawodu 
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1) nadzoruje realizację praktycznej nauki zawodu, 

2) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, 

3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków 

4) zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza 

miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły równowartość kosztów przejazdu 

środkami komunikacji publicznej z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom 

5) przygotowuje kalkulacje ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej 

nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych 

§ 8. Praktykę zawodową prowadzą wytypowane przez szkołę zakłady pracy, 

przedsiębiorstwa,  wyspecjalizowane firmy branżowe, jednostki organizacyjne osób 

prawnych i fizycznych, których wyposażenie, kierunki produkcji, świadczone usługi oraz 

przygotowanie kadry gwarantują realizację programu praktyki, a także zdobycie 

określonych umiejętnośći dla danego zawodu 

1) praktyki zawodowe (organizowane w gospodarstwach ogrodniczych) są 

prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk, którymi są wyznaczeni przez 

pracodawców i zaakceptowani przez szkołę pracownicy oraz właściciele tych 

gospodarstw, 

2) nadzór nad praktyką zawodową sprawują nauczyciele praktycznej nauki zawodu, 

3) praktykant podlega przepisom zawartym w regulaminach szkolnych, przepisom 

organizacyjno – porządkowym zakładu pracy, w którym odbywa praktykę 

zawodową, w tym dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisom 

przeciwpożarowym. 

ROZDZIAŁ XIV 

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

§ 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach posiada wspólną 

bibliotekę dla 

       wszystkich typów szkół wchodzących w jej skład. 

§ 2. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji zadań 

dydaktyczno – wychowawczych szkoły,  miejscem pracy samokształceniowej ucznia  

i nauczyciela, ośrodkiem popularyzowania  wiedzy o historii szkoły i kulturze regionu, 

miejscem  upowszechniania wiedzy pedagogicznej wśród nauczycieli i rodziców 

  

§ 3. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji odbywa się w szczególności poprzez  : 

1. umożliwienie  bezpłatnego korzystania  z wypożyczalni i czytelni ( księgozbioru  

 mediateki ) przez uczniów, nauczycieli, pracowników  niepedagogicznych , rodziców  

oraz absolwentów  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w 

Wojkowicach, 
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2. korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki, 

3. godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć  lekcyjnych 

i po ich ukończeniu, a w wyznaczone dni również dla słuchaczy  SPdD i rodziców. 

 

§ 4. Zadania nauczyciela- bibliotekarza w zakresie  tworzenia warunków do poszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną  obejmują w szczególności: 

1. gromadzenie, opracowywanie,  konserwowanie zbiorów, udostępnianie ich  oraz 

aktualizowanie  katalogów, a także analizowanie stanu czytelnictwa wśród uczniów  

i nauczycieli  i sporządzanie statystyk bibliotecznych, 

2. poradnictwo bibliograficzne – rzeczowe i tekstowe oraz gromadzenie multimediów – 

szkolnej mediateki, 

3. propagowanie form wizualnych promujących czytelnictwo, 

4. prowadzenie  zajęć  przysposobienia czytelniczo – informacyjnego, 

5. umożliwianie korzystania ze  stanowiska komputerowe, z których mogą korzystać 

czytelnicy                          w uzgodnieniu  z nauczycielem. Komputery w bibliotece 

przeznaczone są do celów edukacyjnych, 

6. czytelnik ma wolny dostęp do czasopism, z księgozbioru podręcznego korzysta  

za pośrednictwem bibliotekarza. 

7.  

§ 5. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie  

i pogłębianie                    u nich nawyku czytania i uczenia się uwzględnia w szczególności : 

1. planowanie  zakupów uwzględniających  w pierwszej kolejności potrzeby wynikające                             

z wdrożonych w szkole programów nauczania, 

2. rozpoznawanie potrzeb czytelniczych uczniów, w miarę możliwości wzbogacanie  

księgozbioru zgodnie ze zdiagnozowanymi preferencjami, 

3. modyfikowanie  form i metod pracy z aktywem czytelniczym, wnioskowanie   

o nagrody                          dla wyróżniających się członków, 

4. współdziałanie  z nauczycielami w zakresie rozwijania kultury czytelniczej uczniów, 

doskonalenia technik szybkiego czytania i uczenia się , sporządzania  notatek,  

zdobywania informacji, 

5. system nagród rocznych  dla uczniów  osiągających najwyższe wyniki   

w czytelnictwie 

6. popularyzowanie  nowości wydawnicze  z zakresu psychologii i pedagogiki wśród 

nauczycieli  i rodziców, a także czytelnictwo czasopism pedagogicznych. 

 

§ 6. Nauczyciel-bibliotekarz  organizuje różnorodne działania  rozwijające wrażliwość 

kulturową                           i społeczną,  w szczególności: 

1. wyjazdy do placówek kulturotwórczych (m.in. Teatr Stary  w Krakowie, , Teatr im. St. 

Wyspiańskiego, Opera Śląska, Teatr Dzieci Zagłębia, Teatr  Zagłębia, Teatr 

Rozrywki, Teatr Bagatela) 

2. konkursy i cykliczne imprezy czytelnicze, w tym  we współpracy z innymi szkołami  

i partnerami 

3. redagowanie  gazetki szkolnej lub innych form czytelniczych (m.in.blog) 

4. udział w akcjach i kampaniach społecznych promujących czytelnictwo. 

 

§ 7.  Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami 

prawnymi) oraz innymi bibliotekami polega w szczególności na: 

1. upowszechnianiu  dla uczniów/słuchaczy informacji o  czasie pracy i adresach 

najbliższych bibliotek publicznych, dla nauczycieli najbliższej biblioteki 
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pedagogicznej, w miarę możliwości także ich oferty edukacyjne, pomoc   

w egzekwowaniu zwrotów przetrzymanych książek, 

2. organizowaniu dla uczniów klas maturalnych  wycieczki edukacyjnej do Biblioteki 

Śląskiej, 

3. wspieraniu przez nauczyciela-bibliotekarza innych  nauczycieli w realizacji 

obowiązujących programów nauczania ( tworzenie biblioteczek przedmiotowych), 

4.  informowanie nauczycieli, w tym wychowawców  o poziomie i zakresie czytelnictwa 

uczniów 

5. prowadzeniu wspólnie z uczniami bloga czytelniczego, 

6. wzbogacaniu  księgozbioru i mediateki  w miarę możliwości o pozycje wspierające 

rodziców  

w wychowaniu nastolatków. Nauczyciele wychowawcy upowszechniają te informacje 

podczas spotkań z rodzicami. 

§ 8.  Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed 

zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych i zawodowych mogą korzystać 

z zasobów biblioteki  na miejscu w czytelni. 

§ 9.   

1. W czasie trwania zajęć lekcyjnych uczniowie, którzy ze względów organizacyjnych nie 

mają lekcji lub nieuczęszczający na lekcje religii / etyki przebywają w bibliotece pod 

opieką bibliotekarza, który odpowiada za ich bezpieczeństwo lub pod opieką  

szkolnego doradcy zawodowego w Szkolnym Ośrodku Kariery. 

2. Wychowawcy zobowiązani są sporządzać i aktualizować listy uczniów  

zobowiązanych do pracy samokształceniowej w czytelni. 

 

 

ROZDZIAŁ XV 

NAUCZYCIELE  I  INNI PRACOWNICY  SZKOŁY 

 

§ 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

1) Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

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

określają odrębne przepisy. 

§ 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą    osiągając 

w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach    i w planie pracy Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. 

§ 4. Nauczyciel realizuje następujące zadania szczegółowe: 

1. wzbogaca warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej; 

2. wnioskuje o jego modernizację do organów kierowniczych szkoły, 

3. wspomaga swoją postawa i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, 
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4. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

5. obiektywnie, systematycznie i jawnie, diagnozuje wiedzę i umiejętności ucznia, 

6. informuje rodziców ucznia, rodziców, wychowawcę, dyrekcję i Radę Pedagogiczną 

o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich podopiecznych, 

7. bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i samokształcenia 

organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę, 

8. prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczna przedmiotu lub koła zainteresowań, 

9. decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, środków 

dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, 

10. decyduje o treści programu  koła lub zespołu zainteresowań, 

11. ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar   regulaminowych dla 

swoich uczniów, 

12. odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym   szkołę za: 

1) poziom wyników w swoim przedmiocie, 

2) stan warsztatu pracy, sprzętów, urządzeń i środków  dydaktycznych 

mu powierzonych, a także cywilnie: 

3) za skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 

szkolnych, pozalekcyjnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, 

4) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia lub 

w czasie pożaru, 

5) zniszczenie lub stratę majątku lub wyposażenia powierzonego mu przez 

kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 

13. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły maja bezwzględny obowiązek   reagowania                   

na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 

bezpieczeństwa uczniów, a także noszących znamiona przestępstwa, 

14.  zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły. 

15. egzekwowania zakazu korzystania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych w czasie lekcji. 

§ 5. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach powierza 

każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 

wychowawcą  lub opiekunem (SPdD). 
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1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej dyrektor powierza funkcję 

wychowawcy na tok nauczania. 

2. Dyrektor ZSOiT w Wojkowicach może zmienić nauczyciela – wychowawcę w trybie: 

1) na pisemną prośbę ¾ rodziców danej klasy lub uczniów po akceptacji Rady 

Pedagogicznej danej szkoły, 

2) przy przewidywanej dłuższej nieobecności, 

3) na umotywowany wniosek Samorządu Uczniowskiego. 

3. Do obowiązków nauczyciela – wychowawcy (opiekuna) należy w szczególności: 

1) prowadzenie w powierzonej klasie planowej pracy wychowawczej i opiekuńczej, 

2) kształtowanie pożądanych postaw moralnych i społecznych, 

3) poznanie warunków życia, stanu zdrowotnego, osobowości, uzdolnień, zainteresowań 

podopiecznych, 

4) koordynowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, 

5) współpraca z pedagogiem, 

6) współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Rodzicami, w tym szerzenie kultury 

pedagogicznej w środowisku wychowawczym, 

7) zapoznanie Rodziców z wymogami dydaktycznymi i wychowawczymi szkoły, 

postępami ucznia w nauce , z trudnościami rozwojowymi, jego zachowaniem 

w grupie rówieśniczej, 

8) imprezach, wycieczkach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych, 

9) inspirowanie -samorządnej działalności uczniowskiej, 

10) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-

  wychowawczej w danej klasie, 

11) organizowanie minimum 3 spotkań z Rodzicami w ciągu roku, 

12) informowanie Rodziców na miesiąc przed klasyfikacją   o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych ucznia. 

4. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie ich do życia we 

wspólnocie – klasie, rodzinie, w społeczeństwie, w zgodzie z samym sobą, 



59 

 

2) rozwiązywanie konfliktów wewnątrz zespołu i między wychowankami 

a społecznością szkoły, 

3) integrowanie zespołu klasowego, 

4) stymulowanie procesu samowychowania się i samorządności, 

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w p.4: 

1) rozpoznaje i ustala potrzeby i oczekiwania opiekuńczo-wychowawcze swoich 

uczniów, 

2) współdziała z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania 

wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami uzdolnionymi lub 

mającymi trudności w nauce, 

3) współpracuje z pedagogiem, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

4) pedagogizuje rodziców i na życzenie organizuje im specjalistyczne doradztwo, 

5) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, 

świadectwa szkolne). 

6. Wychowawca ma następujące uprawnienia: 

1) ustala ocenę ze sprawowania, przy czym ocena wystawiona przez wychowawcę jest 

ostateczna, 

2) wychowawca może zasięgnąć opinii samorządu klasowego lub uwzględnić 

samoocenę ucznia przy wystawianiu oceny z zachowania 

3) ma prawo wnioskować o rozwiązanie zdrowotnych, psychospołecznych 

i materialnych problemów swoich wychowanków do kierownictwa placówki, 

4) ma prawo ustanowić ( przy współudziale z klasową i szkolną Radą Rodziców) 

własne formy nagradzania i motywowania podopiecznych, 

5) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologicznej ze strony instytucji 

wspomagających szkołę oraz dyrekcji, 

6) ustala się minimalną częstotliwość kontaktów wychowawców z rodzicami 2 w I 

semestrze i 1 w II semestrze, a także, z wyprzedzeniem – indywidualne spotkania wg 

kalendarza szkolnego. 

ROZDZIAŁ XVI 

ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH 
 

§ 1. Nauczyciele pokrewnych przedmiotów mogą tworzyć zespół  przedmiotowy: 

humanistyczny, języków obcych, matematyczno-przyrodniczy. 
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§ 2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu. 

§ 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji nauczania, 

korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, uzgadniania decyzji w sprawie 

wyboru programów. 

2. wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania i standaryzowanych testów 

badających wyniki nauczania, 

3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4. współdziałanie i organizowanie pracowni przedmiotowych i uzupełnianie ich 

wyposażenia, 

5. opiniowanie przygotowanych w szkole programów innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych. 

§ 4. Zadania przewodniczącego zespołu przedmiotowego: 

1. prowadzenie dokumentacji zespołu ( harmonogramu działań, protokołów  spotkań, 

sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań, analiza wynikowych planów nauczania, 

wymagań edukacyjnych, wypracowanych, przykładowych scenariuszy lekcji i innych). 

2. organizowanie cyklicznych spotkań zespołu, 

3. koordynacja realizacji poszczególnych zadań zespołu, 

4. składanie sprawozdania z działalności zespołu dyrektorowi szkoły, 

5. współpraca z przewodniczącymi innych zespołów przedmiotowych  w realizacji planu 

pracy szkoły, 

6. pilotowanie konkursów, olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych. 

§ 5. W celu podnoszenia jakości pracy w szkole – w zależności od potrzeb –    tworzone są 

zespoły zadaniowo – problemowe, w tym: 

1. Zespół wychowawczy 

1) zespół wychowawczy tworzą go wychowawcy klas, a jego przewodniczącym jest 

pedagog szkolny lub inny wskazany przez dyrektora nauczyciel 

2) zadaniem zespołu wychowawczego jest: 

a) przygotowywanie propozycji działań do programu wychowawczego szkoły i jego 

ewaluacja, 
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b) opracowywanie scenariuszy godzin wychowawczych oraz spotkań z rodzicami, 

c) diagnozowanie zagrożenia środkami uzależniającymi, 

d) współpraca w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

2. Zespół ds. stypendium motywacyjnego dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe zw. Szkolną Komisją Stypendialną.  

1) W skład zespołu wchodzi: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz. 

2) Zadania Szkolnej Komisji Stypendialnej: ustala - po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego - średnią ocen uprawniającą ucznia 

o ubieganie się o stypendium. Na konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej 

w danym semestrze Szkolna Komisja Stypendialna zwraca się do Rady 

Pedagogicznej o zaopiniowanie ustalonej średniej ocen.  

3) Szkolna Komisja Stypendialna w celu uzyskania opinii od Samorządu 

Uczniowskiego zwraca się na piśmie do przedstawiciela samorządu  - 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego z prośbą o zaopiniowanie ustalonej 

średniej ocen.  

4) Na prośbę  Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

w Wojkowicach  Szkolna Komisja Stypendialna opiniuje wysokość w/w stypendium.  

3. Zespół ds.  ewaluacji wewnętrznej - zespół współdziała bezpośrednio z dyrektorem 

szkoły. 

 

ROZDZIAŁ  XVII 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 
§ 1.Uczeń ma prawo do: 

1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i wymaganiami, 

2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

3. życzliwego, podmiotowego traktowania, 

4. uzyskiwania pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów i pokonywaniu trudności, 

5. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób 

6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
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7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich umiejętności i wiedzy, ustalonych 

sposobów kontroli postępów w nauce, w tym znajomości przewidywanych  ocen 

z przedmiotów i zachowania na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, a o stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru lub 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

8. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed przemocą, poszanowanie godności, 

9. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i w zakresie orientacji 

zawodowej, 

10. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, 

11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,   księgozbioru, 

sali gimnastycznej, czytelni,  

12. udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach rozwijających   jego umiejętności, 

13. zdawania egzaminów poprawkowych do zakończenia roku szkolnego,   tj. do 31 sierpnia, 

znajomości terminów prac pisemnych obejmujących   materiał z ponad 3 -ech lekcji, z co 

najmniej tygodniowym   wyprzedzeniem, 

14. wnioskowania o indywidualny tok i program nauki, indywidualne nauczanie 

15. uwzględnienia przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego  wysiłku ucznia 

wkładanego w wywiązywanie się  z obowiązków, 

16. Uczeń klasy o kierunku mundurowym ma ponadto prawo do: 

a) noszenia umundurowania zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących 

w tym zakresie, 

b) złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do klasy 

mundurowej, 

c) podwyższenia oceny z zachowania za udokumentowane uczestnictwo w 

nieobowiązkowych zajęciach oraz aktywnościach wynikających z założeń 

programowych klas mundurowych, 

d) reprezentowania szkoły w czasie szkolnych i pozaszkolnych imprez i 

uroczystości, 

e) uczestnictwa w szkolnych drużynach musztry i Młodzieżowej Służby 

Ruchu Drogowego, szkolnej drużyny WOPR. 

 

§ 2. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z dniem ukończenia 18 lat ma prawo 

   samodzielnie na piśmie usprawiedliwiać sobie nieobecności na lekcjach. 

Honorowane są tylko usprawiedliwienia i zwolnienia wpisane w zeszyt 

korespondencji z rodzicami. 

§ 3. Uczeń ma obowiązek: 
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1. brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad, w porządku w jej toku, 

uzupełniać braki wynikające z absencji, 

2. starannie wykonywać prace domowe zgodnie z wymaganiami nauczyciela, 

3. przestrzegać zakazu palenia e-papierosów, tytoniu oraz spożywania alkoholu i stosowania 

wszelkich używek o charakterze psychoaktywnym  na terenie szkolnym i przyszkolnym 

oraz podczas wszelkich wyjazdów szkolnych. 

4. z szacunkiem odnosić się do wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, zaproszonych 

gości kolegów i koleżanek oraz osób przebywających na terenie szkoły 

5. dbać o autorytet szkoły w środowisku, 

6. przeciwstawiać się wszelkim przejawom zła, brutalności i wulgarności w swoim otoczeniu, 

7. szanować mienie szkoły, troszczyć się o ład i porządek, 

8. dbać o kulturę językową, nie używać wulgarnego słownictwa, 

9. naprawiać wyrządzone przez siebie szkody, 

10. systematyczne nosić strój szkolny oraz galowy, nosić obuwie zmienne, 

a) Strój szkolny. Uczeń ma obowiązek dbać o estetyczny i schludny wygląd. Na terenie 

szkoły obowiązuje ubiór skromny. Wszelkie ekstrawagancje i manifestowanie poprzez 

ubiór i zachowanie sympatii lub antypatii dla subkultur nie mogą mieć miejsca. 

b) Strój galowy ucznia to dla uczennic: ciemna spódnica lub spodnie (za wyjątkiem 

dżinsów) i biała bluzka, a dla uczniów: ciemny garnitur, biała koszula z kołnierzykiem 

i krawat. Strój uroczysty obowiązuje w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku 

szkolnego, w dniu zakończenia klas programowo najwyższych, w dniu ślubowania 

klas pierwszych, w Dniu Edukacji Narodowej, w Dniu Patrona Szkoły. Dyrektor może 

polecić przyjście do szkoły w stroju galowym także w innych dniach, co jest 

uzasadnione szczególnymi wydarzeniami w życiu szkoły. 

 

11. szanować światopogląd  innych, 

12. usprawiedliwiać nieobecności w szkole do 2 tygodni od dnia powrotu  do szkoły, 

13. uczeń, który opuścił powyżej 50% godzin danego przedmiotu w semestrze 

  jest zobowiązany zdać egzamin na zasadach egzaminu klasyfikacyjnego –   niezdawanie 

lub nie zdanie jest równoznaczne z oceną niedostateczną   na dany semestr. 

14. Uczeń klasy o kierunku mundurowym ma ponadto obowiązek:  

a) uczestniczenia w zajęciach kierunkowych dla klas policyjno - pranych oraz pożarniczo 

- ratowniczych. 

b) rzetelnego wykonywania polecenia nauczycieli oraz prowadzących zajęcia 

kierunkowe, 
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c) noszenia umundurowania na terenie szkoły w dniach wyznaczonych przez dyrektora 

szkoły – tzw. Dniu Mundurowym oraz  na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach 

oraz podczas wyjść poza teren szkoły, wyjazdów lub zawodów sportowych  i ma na 

celu podniesienie ich świadomości i  ugruntowanie postaw patriotycznych, 

d) godnego zachowania się i reprezentowania szkoły i Służby, w barwach której 

występuje, 

e) uczestnictwa w teście sprawdzającym opanowanie wiedzy i umiejętności  z zakresu 

przewidzianego w założeniach programowych klas mundurowych, 

f) uczestnictwa w testach sprawnościowych przeprowadzanych na zakończenie każdego 

etapu edukacyjnego w klasach mundurowych. Uczniowie zwolnieni z zajęć 

wychowania fizycznego nie przystępują do testów sprawnościowych. 

 

§ 4. W ZSOiT w Wojkowicach obowiązuje zakaz korzystania podczas zajęć 

edukacyjnych  z urządzeń elektronicznych (m.in. telefonów komórkowych, 

smartfonów, tabletów, laptopów, mp3) bez zgody nauczyciela, uzasadnionej 

względami edukacyjnymi. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie 

szkolnej (również elementy sprzętu, takie jak słuchawki). 

§ 5. ZSOiT w Wojkowicach nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie 

czy kradzież sprzętu elektronicznego. 

§ 6. Obowiązuje zakaz nagrywania, filmowania i fotografowania uczniów, nauczycieli 

oraz innych pracowników ZSOiT w Wojkowicach,  bez ich wiedzy i zgody oraz 

upubliczniania tych materiałów. 

§ 7. Zabrania się filmowania przebiegu lekcji oraz fotografowania wszelkich , 

materiałów edukacyjnych bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to każdego 

rodzaju sprzętu rejestrującego.  

§ 8. W  ważnych życiowych sytuacjach, np. oczekiwanie na wiadomość dotyczącą 

zdrowia, życia, bezpieczeństwa kogoś bliskiego należy zgłosić przed lekcją  ten fakt 

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

 

ROZDZIAŁ XVIII 

UCZNIOWSKI SYSTEM KAR I NAGRÓD 
 

 

§ 1.W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach stosuje się 

następujący system nagradzania uczniów: 

1) pochwałę przez wychowawcę, 

2) pochwałę przez dyrektora wobec społeczności szkolnej, 

3) nagrody materialne (książki, reprodukcje, i.in.), 

4) dyplomy, 
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5) listy gratulacyjne dla rodziców wyróżniających się uczniów, 

6) dodatkowe „np.”. z każdego przedmiotu w drugim semestrze dla uczniów                          

z najwyższą frekwencją (pow. 95%, z wyłączeniem ostatniego semestru klas 

programowo najwyższych). 

§ 2.Wobec ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach mogą 

być zastosowane następujące kary  nienaruszające jego nietykalności i godności osobistej: 

1. upomnienie przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela w formie notatki 

służbowej   albo wpisu uwagi do dziennika lekcyjnego, 

2. upomnienie dyrektora,  

3. zakaz lub zawieszenie w pełnieniu funkcji w Szkole. 

4. zakaz reprezentowania Szkoły przez ucznia, 

5. obniżenie oceny z zachowania, 

6. przeniesienie do równoległego oddziału w tej samej szkole, 

7. praca społeczna na rzecz szkoły w godzinach pozalekcyjnych  po uzgodnieniu 

z rodzicem/opiekunem prawnym. 

§ 3. Skreślenie z listy uczniów następuje  w przypadku drastycznego naruszenia norm 

współżycia społecznego i nagminnych wykroczeń przeciwko obowiązkom wynikającym ze 

Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. 

§ 3a Skreślenie z listy uczniów może nastąpić także w przypadku, jeśli: 

1) uprawniony organ udowodni uczniowi popełnienie przestępstwa, 

2) uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez szkołę, 

3) uczeń pełnoletni, powtarzający klasę wykazał się brakiem postępów w nauce na 

pierwszy semestr (więcej niż trzy oceny niedostateczne), 

4) świadomie narusza godność osobistą, nietykalność cielesną (dokonywanie pobicia, 

stosowanie przemocy wobec młodszych innych uczniów i pracowników szkoły, 

wymuszanie rzeczy lub pieniędzy), 

5) uczeń rozprowadza w szkole narkotyki, 

6) w sytuacji samowolnego porzucenia szkoły, tj. długotrwałej, ciągłej  

i nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole w przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni 

i nie podlega już obowiązkowi nauki. 

§ 4. Decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Wojkowicach na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu 

opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców 
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§ 5. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji obowiązuje w sytuacji udowodnionego 

rozpowszechniania na terenie szkoły narkotyków i środków odurzających, kradzieży oraz 

bezwzględnego znęcania się nad innymi. 

§ 6. Szkoła obowiązkowo powiadamia rodziców ucznia o zastosowanej karze wymienionej                 

w § 1, pkt. 1 – 6. 

§ 7 Ustala się następujący tryb postępowania w wypadku odwołania się od kary: 

1) uczeń lub jego rodzice składają pisemne odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 

7 dni od decyzji Rady Pedagogicznej, 

2) odwołanie rozpatruje powołana przez dyrektora Komisja Dyscyplinarna, w skład 

której wchodzą: dyrektor, pedagog/psycholog szkolny, wychowawca, 

przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

3) na prośbę ucznia lub rodzica do Komisji Dyscyplinarnej może zostać powołany 

szkolny rzecznik praw ucznia lub opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

4) Komisja Dyscyplinarna podejmuje ostateczną decyzję w terminie 7 dni od daty 

złożenia odwołania. 

5) decyzja Komisji Dyscyplinarnej jest ostateczna. 

§ 8. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się od decyzji  dyrektora do 

Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach w terminie 14  dni od daty otrzymania decyzji. 

§ 9. Stronie przysługuje także prawo zwrócenia się do Śląskiego Kuratora  Oświaty 

w Katowicach o wstrzymanie natychmiastowego wykonania kary  w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania decyzji o jej zastosowaniu – przed  upływem terminu wniesienia odwołania 

decyzja nie ulega wykonaniu,  a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie 

decyzji. 

§10. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż pół    roku). Jeśli 

uczeń nie dopuści się żadnego przewinienia z wymienionych  w ust. 1, kara może być uznana 

za niebyłą. 

§ 11. Można odstąpić od zastosowania kary za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, 

udzielonym przez nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców, ale tylko 

jeden raz. 

§ 12. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga  szkolnego. 

 

ROZDZIAŁ  XIX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 1. Zmiany w funkcjonowaniu szkoły: 

1) Prawo wnioskowania o zmiany ma Rada Pedagogiczna w pełnym składzie po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i prezydium Rady Rodziców. 
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2) Do wprowadzenia zmiany wymagana jest obecność 50% składu Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach . 

3) Zmiany wprowadzone są zwykłą większością głosów. 

§ 2. Tekst jednolity z dnia 13  września 2017r. 
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