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Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r. poz. 60)
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 649)
5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U z 2018r. poz. 917)
6. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U. z 2018r. poz. 969.)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie
ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 35, poz. 222 z późn. zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014r. w
sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U z 2014r.,
poz. 1646)
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej
innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U z 2015r., poz. 1248)
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych
(Dz. U. 2018 r. poz 1024)
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
i egzaminu maturalnego.(Dz. U. z 2016 r. poz. 2223)
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1663)
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Naukowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne
szkoły i placówki (Dz.U. z 2012r. poz. 999)
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2017r.
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2017r. poz. 2058)
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15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017r. poz. 1644)
16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 listopada 2017r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 2199)
18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017r. poz. 1658)
19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2017r. w sprawie
ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz.
1763 z późn. zm.)
20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz.1591)
21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1578)
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Szkoła nosi nazwę Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach.
2. Siedzibą Technikum nr 5 jest miasto Tychy, al. Marszałka Piłsudskiego 10.
3. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
Organ prowadzący nadaje Szkole imię, sztandar.
§2
1. Organem prowadzącym Szkołę jest miasto Tychy.
2. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
§3
1. Technikum nr 5, na podbudowie gimnazjum, kształci w zawodach wykazanych
w załączniku nr 1. Cykl kształcenia trwa 4 lata i umożliwia zdanie matury oraz uzyskanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
2. Szkoła organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.
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II. GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY
§4
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie.
§5
Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży.
Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program
wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic oraz
potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.
W szczególności Szkoła:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim
poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły.
2. Zapewnia uczniom/uczennicom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza
środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań.
3. Z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny
uczniów/uczennic, miedzy innymi poprzez:
1) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej
działalności turystyczno - krajoznawczej,
2) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia,
3) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie
i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie,
4) zapewnianie poszanowania uczniom/uczennicom, ich godności osobistej, wolności
światopoglądowej i wyznaniowej,
5) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej
i językowej.
4. Zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów/uczennic do wykonywania
wyuczonego zawodu.
5. Umożliwia uczniom/uczennicom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych
do uzyskania, po zdaniu egzaminu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
6. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
7. Kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę
o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze
i środowisku naturalnym.
8. Kształtuje i rozwija wśród uczniów/uczennic cechy osobowości: przedsiębiorczość,
kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się,
skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
9. Dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów
i wymagań egzaminacyjnych.
10. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów/uczennic oraz kształtuje właściwe
postawy wobec problemów ochrony środowiska.
11. Umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów/uczennic w zakresie
wybranych przedmiotów nauczania.
12. Tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniów/uczennic niepełnosprawnych.
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13. Umożliwia uczniom/uczennicom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej
historii i kultury.
14. Zapewnia pomoc w nauce uczniom/uczennicom słabszym.
§6
Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów/uczennic i wyciąga wnioski
z realizacji celów i zadań Szkoły.
§7
Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami/uczennicami
w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami,
organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.
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III. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH I WYCHOWAWCZYCH
SZKOŁY
§8
Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez Szkołę działaniach
wychowawczych.
§9
Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednego nauczyciela, zwanego
dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy
wychowawczej przez cały okres nauki.
§10
Uczniowie/uczennice i rodzice mają wpływ na dobór i ewentualną zmianę wychowawcy
klasy w przypadku jednomyślności wszystkich uczniów/uczennic i rodziców danego
oddziału.
§11
1. Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i zdrowotną nad uczniami/uczennicami w formach:
1) Realizowanych przez wychowawcę klasy, określonych w zadaniach wychowawcy klasy.
2) Określonych w obowiązkach nauczycieli, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu uzdolnień
i zainteresowań, w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz indywidualizację
procesu kształcenia.
3) Przewidzianych w zakresie obowiązków Dyrektora Szkoły.
4) Zawartych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.
§12
1. Szkoła zapewnia uczniom/uczennicom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć
dydaktyczno-wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych
poza Szkołą, poprzez:
Realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w Statucie.
Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych, który uwzględnia:
a) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,
b) różnorodność zajęć w każdym dniu,
c) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu,
z wyjątkiem przedmiotów, których program nauczania tego wymaga.
Pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z regulaminem dyżurów.
Przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i
innych przedmiotach wymagających podziału na grupy.
Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych.
Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami.
Obciążanie uczniów/uczennic pracą domową zgodnie z zasadami higieny.
Uświadamianie uczniom/uczennicom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia)
oraz konieczności dbania o własne zdrowie.
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Kontrolę obiektów należących do Szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności
oświatowej Szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie.
Umieszczenie planu ewakuacji Szkoły w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.
Ogrodzenie terenu Szkoły.
Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
Zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.
Dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii.
Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy
oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych.
Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym
zsuwaniem się po nich.
Wyposażenie pomieszczeń Szkoły, w szczególności pokoju nauczycielskiego, laboratoriów,
warsztatów
szkolnych,
pokoju
nauczycieli
wychowania
fizycznego,
w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję
o zasadach udzielania tej pomocy.
Dostosowanie warsztatowych stanowisk pracy do warunków antropometrycznych
uczniów/uczennic i do uczniów/uczennic niepełnosprawnych.
Udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych
zgromadzonych w Szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji
i preparatów.
Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, poprzez
mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie
się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami/uczennicami uczestniczącymi w
imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły.
Przeszkolenie, zwłaszcza nauczycieli prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a
także zajęciach wychowania fizycznego, w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
§13
Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną
i materialną:
1. Nad uczniami/uczennicami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
1) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami/uczennicami
i ich rodzicami,
2) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami/uczennicami i rodzicami
na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych
ucznia/uczennicy, stanu jego/jej zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
3) pomoc w adaptacji ucznia/uczennicy w nowym środowisku organizowana przez
psychologa szkolnego,
4) udzielanie niezbędnej – doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną,
wychowawcę lub przedstawiciela Dyrekcji,
5) kierowanie do poradni specjalistycznej,
6) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznej;
7) organizowanie, w porozumieniu z organem prowadzącym, nauczania
indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
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2. Nad uczniami/uczennicami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu
warunków rodzinnych i losowych poprzez:
1) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania
uczniom/uczennicom pomocy materialnej,
2) występowanie o pomoc dla uczniów/uczennic do Rady Rodziców i sponsorów,
a dla wybitnie uzdolnionych uczniów/uczennic, również do Ministra Edukacji
Narodowej.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniowi/uczennicy zgodnie
z regulaminem udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik
nr 3 do niniejszego Statutu).
§14
Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1. Realizację przyjętego w Szkole programu wychowawcz-profilaktycznego.
2. Rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów/uczennic.
3. Realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy
z lekarzami i psychologami.
4. Działania opiekuńcze wychowawcy klasy.
5. Działania psychologa szkolnego.
6. Współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in.: organizowanie zajęć
integracyjnych, spotkań z psychologami.
§15
1. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje specjalny zespół nauczycieli
zwany dalej zespołem do spraw wychowania i profilaktyki, powoływany przez Dyrekcję
Szkoły.
2. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia potrzeby rozwojowe
uczniów/uczennic i potrzeby środowiska.
§16
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Pedagogiczna we współpracy
z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną,
wychowawcy klas przedstawiają program uczniom/uczennicom i ich rodzicom w formie
określonej zarządzeniem Dyrekcji.
§17
Kompetencje i zadania psychologa szkolnego:
1. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:
1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole,
2) udzielanie uczniom/uczennicom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu
i kierunku dalszego kształcenia,
3) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
w wychowywaniu własnych dzieci,
4) współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.
2. W zakresie profilaktyki wychowawczej:

10

Statut Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach

1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów/uczennic sprawiających trudności
w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
2) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów/uczennic wymagających
szczególnej opieki i troski wychowawczej,
3) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów/uczennice
wymagających szczególnej opieki i troski wychowawczej,
4) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy
z uczniami/uczennicami sprawiającymi trudności wychowawcze.
3. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
1) udzielanie uczniom/uczennicom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych
nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
2) udzielanie porad uczniom/uczennicom w rozwiązywaniu trudności powstających
na tle konfliktów rodzinnych,
3) udzielanie porad i pomocy uczniom/uczennicom mającym trudności w kontaktach
rówieśniczych.
4. W zakresie pomocy materialnej:
1) współtworzenie szkolnego Regulaminu udzielania uczniom/uczennicom pomocy
materialnej,
2) organizowanie opieki i pomocy materialnej na wniosek uczniów/uczennic,
rodziców, wychowawców klas i dyrekcji Szkoły.
§18
Organizacja pracy psychologa szkolnego.
W celu realizacji zadań zawartych w §17 niniejszego Statutu psycholog miedzy innymi:
1. Jest członkiem zespołu do spraw profilaktyki i zespołu wychowawczego.
2. Posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający
konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze Szkoły i środowiska.
3. Zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno
uczniów/uczennic jak i ich rodziców.
4. Współpracuje na bieżąco z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służbą
zdrowia, Radą Rodziców, w celu rozwiązywania pojawiających się problemów
opiekuńczo-wychowawczych.
5. Współdziała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Poradniami PsychologicznoPedagogicznymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi
problemami opieki i wychowania.
6. Składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności
wychowawczych występujących wśród uczniów/uczennic Szkoły oraz podjętych działań.
7. Prowadzi następującą dokumentację:
1) dziennik pracy, w którym rejestruje podjęte działania,
2) ewidencję uczniów/uczennic wymagających szczególnej opieki wychowawczej,
3) ewidencję uczniów/uczennic z orzeczeniami i opiniami Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
§19
Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego.
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§20
Każdy uczeń/uczennica ma prawo skorzystać z grupowego ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Szkoła przedstawia możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym towarzystwie
i zawiera umowy na początku każdego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia/uczennicy lub rodzica Dyrektor Szkoły
może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków Szkoły.
§21
Obowiązkiem wszystkich uczniów/uczennic i nauczycieli Szkoły
ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.

jest

posiadanie
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IV. ORGANA SZKOŁY
§22
1. Organami Szkoły są (wspólne dla Zespołu Szkół):
1) Dyrektor.
2) Rada Pedagogiczna.
3) Rada Rodziców.
4) Samorząd Uczniowski.
2. W Technikum nr 5 powołuje się (wspólnie dla Zespołu Szkół):
1) Wicedyrektorów.
2) Kierownika szkoleń praktycznych.
§23
Każdy z wymienionych w §22 ust.1 niniejszego Statutu organów działa zgodnie z Ustawą
o systemie oświaty, a nadto organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów
uchwalanych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
§24
Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach
poszczególnych organów Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.
§25
Zaistniałe spory oraz konflikty między wymienionymi organami rozstrzyga się w pierwszej
kolejności wewnątrz Szkoły poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, zawsze
z udziałem Dyrektora Szkoły; od podjętych decyzji przysługuje stronom odwołanie do organu
nadrzędnego stosownie do kompetencji.
Tryb wyboru i odwołania członków poszczególnych organów Szkoły oraz Dyrektora Szkoły
określają odrębne przepisy.

13

Statut Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach

V. KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY
§26
Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy, kieruje procesem dydaktycznowychowawczym i opiekuńczym Szkoły, kontroluje pracę personelu pedagogicznego
oraz innych zatrudnionych osób, a także jest ich bezpośrednim przełożonym.
Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa art. 39 Ustawy
o systemie oświaty.
§27
Dyrektor w szczególności:
1. Reprezentuje Szkołę na zewnątrz.
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole
Szkół poprzez:
1) opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku
szkolnego, zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie
go Radzie Pedagogicznej,
2) badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej , wychowawczej
i opiekuńczej Szkoły w zakresie określonym w art. 33 pkt 1 i 2 Ustawy o systemie
oświaty,
3) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów/uczennic z uwzględnieniem wyników
uzyskiwanych przez nich/nie na poszczególnych poziomach kształcenia, a także
na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi
na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych,
4) dokonywanie
oceny
sytuacji
wychowawczej
oraz
stanu
opieki
nad uczniami/uczennicami,
5) kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych,
6) prowadzenie bieżącej kontroli oraz kontroli planowych,
7) ocenianie przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli Szkoły w odniesieniu
do założonych celów określonych w Statucie Szkoły, Programie wychowawczoprofilaktycznym i poszczególnych klas, służące doskonaleniu tych działań,
8) upowszechnianie i wdrażanie działań służących skutecznej realizacji zadań Szkoły
zapisanych w Rozdziale II niniejszego Statutu,
9) zorganizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy Szkoły
we wszystkich obszarach jej działalności,
10) wskazywanie właściwego trybu postępowania nauczycieli w konkretnych
sprawach,
11) organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie komisji,
zespołów zadaniowych, zespołów wychowawczych,
12) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez
organizowanie szkoleń, narad oraz systematyczną współpracę z placówkami
doskonalenia nauczycieli, OKE, jednostkami samorządowymi, terenowymi
organizacjami i stowarzyszeniami,
13) wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy, inspirowanie ich do
podejmowania innowacji pedagogicznych,
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14) gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli, celem dokonywania
oceny ich pracy,
15) przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach
prawa dotyczących działalności Szkoły,
16) przedstawianie Radzie Pedagogicznej na koniec każdego roku szkolnego ogólnych
wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacji o działalności Szkoły.
3. Opracowuje tygodniowy plan nauczania.
4. Kieruje pracą Rady Pedagogicznej.
5. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach
ich kompetencji
6. Kształtuje twórczą atmosferę pracy.
7. Dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli.
8. Zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości zestawy programów nauczania i szkolny zestaw
podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
9. Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
10. Powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną i komisję stypendialną.
11. Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
12. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych.
13. Sprawuje opiekę nad uczniami/uczennicami:
1) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy
uczniów/uczennic, współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
2) przyjmuje uczniów/uczennice do Szkoły w przypadku zmiany przez nich/nie
szkoły, klasy lub oddziałów; organizuje nabór uczniów/uczennic do Szkoły,
3) udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki na wniosek lub za zgodą
rodziców albo pełnoletniego ucznia/uczennicy, po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
4) skreśla ucznia/uczennicę z listy uczniów/uczennic w przypadkach określonych
w Statucie Szkoły,
5) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów/uczennice i nauczycieli postanowień
Statutu,
6) sprawuje opiekę nad uczniami/uczennicami oraz stwarza warunki harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
14. Współpracuje z rodzicami uczniów/uczennic, Radą Rodziców. Informuje rodziców
o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zasady współpracy
opisane są w §56 niniejszego Statutu.
15. Wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących go przepisów.
§28
Organizuje działalność Szkoły:
1. Podejmuje w porozumieniu z organem prowadzącym decyzje o profilach kształcenia.
2. Sporządza przydział czynności nauczycielom.
3. Zatwierdza wewnętrzny Regulamin Pracy i zakres obowiązków wicedyrektorów
oraz pracowników nie będących nauczycielami.
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4. Zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych: należyty stan higieniczno-sanitarny Szkoły, warunki
bezpieczeństwa uczniów/uczennic, nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami
na terenie Szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę poza terenem
szkolnym.
5. Dba o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt.
6. Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów/uczennice i pracowników Szkoły ustalonego
w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę.
7. Organizuje i nadzoruje pracę Sekretariatu Szkoły.
8. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły.
9. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność
za ich prawidłowe wykorzystanie.
10. Organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjno-remontowe
oraz powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego.
11. Opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan Wewnątrzszkolnego
Doskonalenia Nauczycieli.
12. Podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.
§29
Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne:
1. Nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami
Szkoły.
2. Powierza funkcje wicedyrektora Szkoły i innych stanowisk kierowniczych w Szkole,
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego Szkołę.
3. Dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
4. Przyznaje Nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym
pracownikom Szkoły.
5. Występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
i innych pracowników Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
6. Udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela.
7. Załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
8. Wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli.
9. Wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
10. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Związkami Zawodowymi ustala kryteria
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego.
11. Dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
12. Występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia
zostają naruszone.
Ponadto Dyrektor Szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym
dla Dyrektora Szkoły, współpracuje z organem prowadzącym Szkołę, wykonuje inne zadania
wynikające z bieżącej działalności Szkoły.
§30
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej
jest Dyrektor Szkoły. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Szkole.

16

Statut Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach

§31
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania
dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który organizuje pracę Rady
Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków
o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
4. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach.
Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania
uczniów/uczennic, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących
potrzeb. Zasady organizowania zebrań określa regulamin Rady Pedagogicznej.
5. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym,
ogólne
wnioski
wynikające
ze
sprawowania
nadzoru
pedagogicznego
oraz informacje o działalności Szkoły.
§32
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) program wychowawczo-profilaktyczny w porozumieniu z radą rodziców;
2) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników;
3) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
4) projekt planu finansowego szkoły;
5) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
6) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
7) powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole.
3. Ponadto Rada Pedagogiczna :
Przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian oraz nowelizacji.
Może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z
innego stanowiska kierowniczego w Szkole. Organ uprawniony do odwołania jest
zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego
wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
Uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły.
Głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły.
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Ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami
do Dyrektora Szkoły lub organu prowadzącego Szkołę, w szczególności może to
dotyczyć organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
Uczestniczy w tworzeniu Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli.
Występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły w sprawach doskonalenia organizacji
nauczania i wychowania .
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może
dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i lub szkolnym
zestawie podręczników, z tym , że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w
trakcie roku szkolnego.
4. Dyrektor Szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwał Dyrektor niezwłocznie
zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego. Organ
nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla
uchwałę Rady Pedagogicznej w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji
i promowania uczniów/uczennic, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę albo, co najmniej 1/3
członków Rady Pedagogicznej.
§33
Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w postaci uchwał. Uchwały Rady
Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy
jej członków.
§34
1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
2. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów/uczennic lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
§35
1. Rada Pedagogiczna powołuje, na wniosek Dyrektora Szkoły, zespoły lub stałe komisje
przedmiotowe.
2. Skład, zakres działania oraz kompetencje wymienionych zespołów lub komisji określa
regulamin Rady Pedagogicznej.
§36
Rada Pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej działalności. Regulamin powinien
być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz niniejszym Statutem
Szkoły.
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§37
Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców.
§38
1. Rada Rodziców może uczestniczyć w planowaniu wydatków Szkoły i podejmować
działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza
na działalność opiekuńczo-wychowawczą.
2. Gromadzenie własnych funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz
innych źródeł i ich wydatkowanie określone jest w regulaminie Rady Rodziców.
§39
Rada Rodziców sama opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może
być sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu.
W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych
(Klasowych).
§40
Wybory reprezentantów Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Rodziców Szkoły
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych
wyborach.
§41
W wyborach, o których mowa w §40 niniejszego Statutu, jednego/jedną ucznia/uczennicę
reprezentuje jeden rodzic.
§42
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów
reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły .
3. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
§43
Kompetencje Rady Rodziców:
1. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczoprofilaktyczny szkoły.
2. Rada Rodziców opiniuje:
1) programu i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły;
2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
3. Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy
nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
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4. Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian
w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym,
że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek
o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i misi być złożony w terminie do końca
lutego.
5. Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas
dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż. Rada
Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii
nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie.
6. Przedstawiciel Rady Rodziców (w przypadku nie powołania Rady Szkoły) ma prawo brać
udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący
do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
§44
Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców:
1. Wspieranie wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego
i w rozwiązywaniu problemów danej klasy,
2. Reprezentowanie wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły,
3. Występowanie z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy
w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów/uczennic danego
oddziału,
4. Występowanie do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji
procesu dydaktycznego w danym oddziale,
5. Uczestniczenie w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców.
§45
Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z Zasadami
Współpracy Organów Szkoły, opisanymi w niniejszym Statucie.
§46
W Szkole działa Samorząd Uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie/uczennice
Szkoły.
Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin
uchwalony przez ogół uczniów/uczennic w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów/uczennic.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny z postanowieniami
niniejszego Statutu.
§47
Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej Szkoły
i Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności tych,
które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów/uczennic, takich jak:
Prawo do zapoznania się z planem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymogami,
Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
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Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań,
Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
Prawo organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi,
Prawo wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela
na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,
Zgłaszania uczniów/uczennic do nagród i wyróżnień.
§48
Samorząd Uczniowski opiniuje:
1.
Wniosek o skreślenie ucznia/uczennicy z listy uczniów/uczennic,
2.
Wewnątrzszkolne zasady oceniania,
3.
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.
4.
Wnioski o przyznanie stypendiów pozaszkolnych.
§49
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania
młodzieży.
2. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
1) Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie
i Szkole.
2) Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów/uczennic oraz przeprowadzania egzaminów.
3) Uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego
zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.
4) Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia
dzieci.
5) Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii
na temat pracy Szkoły.
3. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze Szkoła organizuje,
co najmniej cztery spotkania z rodzicami w ciągu roku szkolnego oraz konsultacje
indywidualne.
§50
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły:
1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie
ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły.
2. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany
zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych
stanowisk.
3. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w Szkole – strony
sporu.
4. Swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, Dyrektor informuje na piśmie
zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku.
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5. Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje
Zespół Mediacyjny.
6. Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej
o najdłuższym stażu pracy.
7. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas
nieokreślony.
8. Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić
funkcję nauczyciela.
9. Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej
w ust. 6 i 7.
10. Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów
lub Dyrektora Szkoły.
11. Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły, Dyrektorem
Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując
bezstronność w ocenie tych stanowisk.
12. Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie.
13. O swojej decyzji Zespół Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej
z pełnym uzasadnieniem.
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VI. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§51
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego i są co roku aktualizowane przez Dyrektora Szkoły i podawane do wiadomości
wszystkich pracowników i młodzieży.
2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza.
3. Egzamin z przygotowania zawodowego w klasach programowo najwyższych powinien się
odbyć zgodnie z harmonogramem egzaminów ustalonych przez odpowiedzialną
placówkę.
4. Liczbę i terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w każdym roku
szkolnym ustala Dyrektor Szkoły na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN
z dnia 5 października 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku
szkolnego.
§52
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny Szkoły, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30
kwietnia każdego roku (chyba, że organ prowadzący zdecyduje inaczej), na podstawie
planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły.
2. Arkusz organizacyjny Szkoły zwiera liczbę pracowników Szkoły w tym pracowników
zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych
ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć
prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
§53
1. Podstawową jednostką Szkoły jest oddział złożony z uczniów/uczennic, którzy/które
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym
planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy,
dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. W ramach kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach uczeń/uczennica realizuje
wszystkie zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o których
mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
3. Liczba uczniów/uczennic w oddziale powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.
4. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych,
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów/uczennic. Szkoła powinna
zapewnić uczniom/uczennicom kontynuację nauki języka obcego prowadzonej
w gimnazjum.
5. Zajęcia w ramach kształcenia w zawodach wymienionych w załączniku nr 2, stanowiące
realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów,
są
organizowane
w
oddziałach
lub
zespołach
międzyoddziałowych
albo międzyszkolnych. Liczba uczniów/uczennic w zespole powinna wynosić co najmniej
20. Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20
uczniów/uczennic.
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6. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły mogą być
organizowane w zespołach.
7. Organizację
obowiązkowych
i
nadobowiązkowych
zajęć
dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły.
§54
1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z wyjątkiem praktycznej nauki zawodu, gdzie godzina
lekcyjna trwa od 30 do 60 minut.
3. Rada Pedagogiczna Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, może podjąć uchwałę,
w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, zachowując ogólny tygodniowy czas
pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
4. Praktyczna nauka zawodu uczniów/uczennic odbywa się w warsztatach szkolnych
oraz w zakładach pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą, a danym
zakładem pracy. Czas trwania praktycznej nauki zawodu uczniów/uczennic w wieku do
lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a uczniów/uczennic powyżej 16 lat nie
może przekraczać 8 godzin na dobę. Zajęcia praktyczne z uczniami/uczennicami
prowadzą nauczyciele praktycznej nauki zawodu. W uzasadnionych przypadkach zajęcia
praktyczne mogą prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu.
5. W układzie zajęć pozalekcyjnych mogą działać koła przedmiotowe i koła zainteresowań.
6. W systemie wyjazdowym o charakterze klasowym i ponadklasowym mogą być
organizowane obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, wymiany
międzynarodowe.
7. W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia
ogólnego lub zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek
organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia praktycznego
i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców oraz przez
pracowników tych jednostek na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Szkoły
a daną jednostką.
8. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej może wzbogacić
proces dydaktyczny o inne, nie wymienione powyżej, formy edukacyjne.
9. Przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy I. Wybór przedmiotów jest zależny od
możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły.
§55
1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez
takie stowarzyszenia, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców .
§56
Formy współpracy Szkoły z rodzicami:
1. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami.
1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły,
m.in. organizacja Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi,
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2.

3.

4.

5.

6.

wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych
dla rodziców i uczniów/uczennic przyjętych do klas I,
2) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców – informowanie
o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,
3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań
z rodzicami,
4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas
dyżurów Dyrekcji.
Współdziałanie w zakresie:
1) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
3) zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów/uczennic.
Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek
dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:
1) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,
2) za pośrednictwem Rady Rodziców.
Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów/uczennic klas pierwszych
na początku roku szkolnego, w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania
środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia
dziecka, jego możliwościach i problemach,
2) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami uczniów/uczennic klas
pierwszych.
Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły):
1) przekazywanie informacji o ocenach uczniów/uczennic i problemach
wychowawczych,
2) ustalenie form pomocy,
3) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i Szkole,
4) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji
rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,
5) omawianie czytelnictwa uczniów/uczennic i innych spraw dotyczących
uczniów/uczennic i Szkoły,
6) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego,
pożegnania absolwentów itp.),
7) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach,
studniówkach, imprezach sportowych,
8) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów/uczennic
oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów/uczennice.
Indywidualne kontakty:
1) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów/uczennic osiągających
bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję,
przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów, dziennik elektroniczny, kontakty osobiste,
2) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,
3) udzielanie rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, kierowanie do
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
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4) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji
z nauczycielami o przewidywanej dla ucznia/uczennicy ocenie niedostatecznej
z zajęć edukacyjnych poprzez:
a) dziennik elektroniczny
b) osobiście, podczas konsultacji
c) ucznia/uczennicę, za pisemnym potwierdzeniem rodzica
§57
1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia
Nauczycieli.
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje
szkolnego lidera WDN.
§58
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły,
na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.
§59
Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości
uczniów/uczennic odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły
powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.
§60
Dyrektor Szkoły powinien w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę
i z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez Szkołę oraz zasad
wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, dokonać podziału
oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki
i bezpieczeństwa.
§61
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą
być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych,
międzyoddziałowych i międzyklasowych,
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę
środków finansowych.
§62
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy z zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów
szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły, a zakładem kształcenia
nauczycieli lub szkołą wyższą.
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2. Zasady odpłatności dla opiekunów praktyk pedagogicznych określają obowiązujące
przepisy wykonawcze.
§63
1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb zainteresowanych
uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę
możliwości wiedzy o regionie. Zadania określone dla biblioteki wykonuje zatrudniony
w szkole nauczyciel-bibliotekarz, zwany dalej bibliotekarzem.
2. Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie,
2) nauczyciele i pracownicy szkoły,
3) rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.
3. Zasady współpracy biblioteki z nauczycielami:
1) współpraca
w
zakresie
rozbudzania
i
rozwijania
potrzeb
i zainteresowań czytelniczych uczniów,
2) współuczestniczenie w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,
3) informowanie nauczycieli o nowościach wydawniczych w zakresie nauczanego
przedmiotu, zgłaszanie przez nauczycieli propozycji dotyczących gromadzenia
zbiorów,
4) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
5) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminów
bibliotecznych,
6) współorganizowanie imprez czytelniczych.
3a. Zasady współpracy biblioteki z uczniami:
1)
rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,
poprzez rozmowy, dyskusje na temat literatury, tworzenie rankingów
czytelniczych, promowanie nowości wydawniczych, uwzględnianie potrzeb
czytelniczych w trakcie uzupełniania księgozbioru,
2)
wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, poprzez
organizowanie konkursów, imprez artystycznych wykorzystujących znajomość
różnych tekstów kultury,
3)
kształtowanie u uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania
się technologią informacyjną, poprzez indywidualne lub grupowe zajęcia
w MCI.
3b. Zasady współpracy biblioteki z rodzicami:
1)
informowanie o zasobach biblioteki, o zaletach czytania książek w czasie
indywidualnych spotkań w bibliotece, podczas zebrań,
2)
udostępnianie rodzicom literatury,
3)
włączanie rodziców w przygotowanie różnych akcji bibliotecznych typu:
przygotowanie dekoracji, poczęstunku.
3c. Zasady współpracy biblioteki z innymi bibliotekami:
1)
poprzez wymianę informacji o nowościach wydawniczych, imprezach
kulturalnych,
2)
udział w przygotowanych przez biblioteki spotkaniach o charakterze
informacyjnym, edukacyjnym,
3)
udział nauczycieli w organizowanych konferencjach, szkoleniach mających na
celu wymianę doświadczeń.

27

Statut Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach

4. Biblioteka szkolna:
1) służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,
2) rozwija i rozbudza potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich
kulturę czytelniczą,
3) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania
z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,
4) stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych)
gromadzonych w szkole,
5) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory
biblioteczne na zajęcia z uczniami,
6) wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły (pomoc uczniom
zdolnym, trudnym).
5. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń – wypożyczalni wraz z czytelnią
oraz multimedialnego centrum informacji (MCI).
6. Czas pracy biblioteki:
1)
czas pracy biblioteki zatwierdza Dyrektor,
2)
biblioteka udostępnia swe zbiory w określonych godzinach (godziny pracy
biblioteki umieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na
drzwiach biblioteki).
7. Biblioteka gromadzi następujące zbiory i materiały:
1)
wydawnictwa informacyjne i albumy, lektury, wybrane pozycje z literatury
pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej, podstawowe wydawnictwa
stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli,
dokumenty prawa wewnątrzszkolnego, wybrane tytuły czasopism, materiały
audiowizualne, materiały regionalne.
8. Finansowanie wydatków:
1)
podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet Szkoły,
2)
planowane roczne wydatki stanowią część składową planu finansowego Szkoły,
3)
biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców,
sponsorów lub z innych źródeł.
9. Ustala się następujące zasady korzystania z wypożyczalni:
1) z biblioteki mogą korzystać nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy
szkoły,
2) wypożyczalnia udostępnia swe zbiory w okresie od września do końca
przedostatniego tygodnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku
szkolnym, czytelnik może wypożyczyć książki na okres ferii zimowych
i wakacji,
3) korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne,
4) w bibliotece obowiązuje cisza,
5) czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko,
6) uczniowie mogą wypożyczyć 3 książki na 4 tygodnie, większą ilość należy
uzgodnić z bibliotekarzem; po upływie wskazanego wyżej terminu czytelnik jest
zobowiązany zgłosić się do biblioteki po prolongatę,
7) przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek
i poinformować o nich bibliotekarza,
8) czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, a jeśli
odkupienie książki jest niemożliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną
przez bibliotekarza,
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9)

czytelnicy opuszczający Szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły)
zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki i uzyskania
od bibliotekarza potwierdzenia tego faktu w formie ustalonej przez Dyrektora.
10. Ustala się następujące zasady korzystania z czytelni:
1) w czytelni obowiązuje cisza,
2) z czytelni mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy
szkoły,
3) uczniowie do czytelni wchodzą bez wierzchnich okryć, np. kurtek itp.,
4) plecaki i torby należy pozostawić w szafce uczniowskiej albo miejscu
wskazanym przez bibliotekarza,
5) po wejściu do czytelni uczeń zgłasza swoją obecność bibliotekarzowi,
6) w czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków,
7) z książek i czasopism znajdujących się w czytelni można korzystać tylko na
miejscu, z wyjątkiem przypadku określonego w pkt 10,
8) czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone książki i czasopisma,
9) czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki,
10) w uzasadnionych przypadkach książki z księgozbioru podręcznego mogą być
pożyczane do domu na okres od zamknięcia biblioteki do godziny otwarcia
w następnym dniu lub na okres weekendu.
11. Ustala się następujące zasady korzystania z Multimedialnego Centrum
Informacyjnego, zwanego dalej MCI.
1) z MCI mogą korzystać nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły
w ustalonych godzinach,
2) wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek zapisania się w zeszycie
odwiedzin, akceptując tym samym ustalone zasady korzystania z MCI,
3) uczeń loguje się według wskazań bibliotekarza,
4) stanowisko komputerowe w MCI służy głównie do celów edukacyjnych:
poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych,
w zasobach Internetu, wykonywania prac dla nauki własnej, na zajęcia
edukacyjne,
5) korzystać można tylko z zainstalowanych programów; zabrania się instalowania
innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach
i ustawieniach systemowych,
6) korzystający mogą używać własnych płyt CD i innych nośników pamięci za
zgodą opiekuna MCI,
7) użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi
komputera i programu; bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania
wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy
w tworzeniu dokumentów przez użytkownika, może udzielić pomocy, jeśli
aktualnie dysponuje czasem,
8) przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby;
9) wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy
natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi,
10) za
wszelkie
mechaniczne
uszkodzenia
sprzętu
komputerowego
i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik,
11) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma
prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika,
12) z MCI nożna korzystać w czasie przerw oraz zajęć szkolnych uczniów,
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13) zabrania się zamieszczania niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy,
pornografii oraz przeglądania stron WWW prezentujących treści nieetyczne,
korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu w celach zarobkowych,
14) niestosowanie się do ww. punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze
stanowisk komputerowych na okres wskazany przez bibliotekarza.
12. Zadania i obowiązki nauczyciela – bibliotekarza:
1) praca pedagogiczna:
a) udzielanie porad czytelniczych (poradnictwo w doborze lektury),
b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji, poprzez dostęp do zasobów Internetu i zbioru biblioteki (udzielanie
pomocy przy obsłudze komputera i wyszukiwaniu informacji w Internecie
i zbiorach tradycyjnych, wskazywanie wartościowych źródeł informacji,
przydatnych stron www),
c) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, takich jak:
wystawy, konkursy, akcje tematyczne, projekty czytelnicze, spotkania
autorskie, spotkania z pasjonatami z różnych dziedzin,
d) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, poprzez
organizację zajęć dodatkowych, takich jak: zajęcia czytelnicze, artystyczne;
e) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, poprzez
udział w konkursach, dyskusjach o książkach, spotkaniach przygotowujących
do matury z języka polskiego,
f) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną; poprzez organizowanie wycieczek do miejsc kultury oraz
współpracę ze środowiskiem lokalnym, np.: przedszkolami, szkołami,
Świetlicą Seniora, bibliotekami,
g) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji zadań dydaktyczno –
wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami informacji,
h) organizowanie działań w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej
i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości
etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, poprzez
organizowanie konkursów wiedzy o regionie, konkursów gwary śląskiej,
wystaw, wyjść do różnorodnych miejsc kultury.
2) prace organizacyjno – techniczne:
a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencja i opracowanie zbiorów,
c) udostępnianie zbiorów,
d) selekcja zbiorów,
e) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny),
f)
prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy
i sprawozdania, planowanie wydatków i statystyka),
g) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (księgi inwentarzowe, rejestr
ubytków, protokoły ubytków, dziennik pracy biblioteki, protokoły przyjęcia
darów),
h) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru.
3) inne obowiązki i uprawnienia:
a) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,
b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
c) uchylony,
d) uchylony,
e) uchylony,
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f) sprawowanie funkcji opiekuna MCI.
§64
Zespoły pracujące w Szkole i zasady ich pracy.
1. W Szkole działają następujące zespoły nauczycielskie:
1) oddziałowe,
2) przedmiotowe,
3) problemowo-zadaniowe.
2. Wszystkie zebrania zespołów powinny być protokołowane wraz z końcowymi wnioskami.
3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września,
a dokumenty przekazane Dyrektorowi Szkoły.
§65
Zespoły oddziałowe.
1. Liczba zespołów oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym.
2. Zespół tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale. Członkowie zespołu
oddziałowego wybierają spośród siebie koordynatora.
3. Zadania zespołu to:
1) korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych
w trakcie realizacji i porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie
mierzenia osiągnięć uczniów/uczennic,
2) uzgodnienie harmonogramu prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów
w danym półroczu (nie więcej niż trzy prace w tygodniu),
3) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach
pedagogicznych, opiekuńczych i profilaktycznych,
4) tworzenie karty indywidualnych potrzeb danego ucznia/uczennicy,
5) opracowanie planu działań wspierających dla ucznia/uczennicy lub grupy
uczniów/uczennic posiadających podobne potrzeby,
6) w razie konieczności opracowanie indywidualnego programu edukacyjnoterapeutycznego,
7) ocena efektywności udzielonej uczniowi/uczennicy pomocy psychologicznopedagogicznej.
4. Zespoły spotykają się w razie zaistniałej potrzeby, ale nie mniej niż jeden raz
w półroczu.
5. W zebraniach zespołu oddziałowego może uczestniczyć uczeń/uczennica lub jego/jej
rodzice. Rodzice są pełnoprawnymi członkami zespołu.
§66
Zespoły przedmiotowe:
1. W Szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
1) nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
2) nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
3) nauczycieli wychowania fizycznego,
4) nauczycieli języków obcych,
5) nauczycieli przedmiotów zawodowych – informatycznych,
6) nauczycieli przedmiotów zawodowych – logistycznych,
7) nauczycieli przedmiotów zawodowych – samochodowych.
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2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają
przewodniczącego na bieżący rok szkolny.
3. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.
4. Zadania zespołu to:
1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór
podręczników,
2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem
takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki,
3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów
porównawczych oraz opracowanie ich wyników;
4) nadzorowanie przygotowań uczniów/uczennic do olimpiad i konkursów ;
5) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.
5. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w półroczu. Pierwsze zebranie zespołu
odbywa się w sierpniu. Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację
pracy w przyszłym roku szkolnym i odbyć się z udziałem Dyrektora lub Wicedyrektora
Szkoły.
§67
Zespoły problemowo-zadaniowe.
1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wybrany przez zespół lub przez Dyrektora Szkoły.
3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie
poszczególnych zadań.
§68
Działalność innowacyjna i eksperymentalna:
1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia
eksperymentalne.
2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna
po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.
3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczyciel przedstawia
Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych
lub dyplomowanych.
4. W szczególności w Szkole mogą być prowadzone zajęcia w ramach indywidualnego toku
nauki i indywidualnego programu nauki. Szczegóły organizacji takich zajęć zawiera
Regulamin ITN i ITU zatwierdzany przez Plenarną Radę Pedagogiczną.
§69
Indywidualny Tok Uczenia
1. Każdy uczeń/uczennica Szkoły przygotowujący/a się do udziału w olimpiadzie
przedmiotowej lub tematycznej może przystąpić do szkolnego systemu ITU
(Indywidualny Tok Uczenia), przy czym w trakcie przygotowań do etapu pierwszego
olimpiady do systemu ITU mogą przystąpić jedynie uczniowi/uczennice piszący/a pracę
konkursową pod kierunkiem promotora.
2. Indywidualny Tok Uczenia się jest inną formą realizacji obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, umożliwiającą rzetelne przygotowanie się uczniów/uczennic do udziału
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
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3. Uczeń/uczennica Szkoły, który przystąpi do systemu ITU:
1) ma prawo do 5 dni zwolnienia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych podczas
pisania pracy konkursowej pod kierunkiem promotora;
2) ma prawo do 5 dni zwolnienia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych podczas
przygotowania do etapu okręgowego lub centralnego olimpiady, przy czym limit
ten zwiększa się o dodatkowy dzień w przypadku zakwalifikowania się do więcej
niż jednej olimpiady (1 dzień na każdą kolejną olimpiadę);
3) w porozumieniu z nauczycielami obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala
indywidualny harmonogram zaliczeń sprawdzianów i prac kontrolnych podczas
przygotowań do wszystkich etapów olimpiady (dotyczy to również dni, podczas
których uczeń/uczennica jest obecny w Szkole).
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może zwiększyć limit,
o którym mowa w ustępie 3 pkt 3, jeżeli uczeń/uczennica zakwalifikował/a się do kilku
finałów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.
5. Dyrektor Szkoły indywidualnie ustala limit dni na przygotowanie do etapu
międzynarodowego olimpiady.
6. Uczeń/uczennica, który/a nie wywiąże się z podjętych zobowiązań (tzn. przystąpi
do systemu ITU, a nie weźmie udziału w olimpiadzie lub nie odda pracy konkursowej
lub też nie wywiąże się z obowiązku zaliczeń, według indywidualnego harmonogramu),
nie ma prawa ubiegać się o ITU w kolejnym roku szkolnym (dotyczy uczniów/uczennic
klas I-II), ponadto jego śródroczna ocena z zachowania zostanie obniżona.
7. Szczegółowe zasady organizacyjne szkolnego systemu opisane są w Regulaminie ITU.
§70
Indywidualny Tok Nauki.
1. Szkoła umożliwia, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego
toku nauki – ITN.
2. Uczeń/uczennica ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich
przedmiotów,
2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/
półrocza.
3. O przyznanie ITN uczeń/uczennica może ubiegać się po upływie co najmniej jednego
roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji.
4. Uczeń/uczennica może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
1) uczeń/uczennica – z tym, że uczeń/uczennica niepełnoletni/a za zgodą rodziców,
2) rodzice niepełnoletniego ucznia/uczennicy,
3) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których
dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia/uczennicy.
6. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza
do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach
ucznia/uczennicy.
7. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje
program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza Szkołą.
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8. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel
prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca
metodyczny, psycholog zatrudniony w Szkole oraz zainteresowany/a uczeń/uczennica.
9. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej
i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
10. Zezwolenie na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu
nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga pozytywnej opinii organu nadzoru
pedagogicznego.
11. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
12. Uczniowi/uczennicy przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem
chciałby pracować.
13. Uczniowi/uczennicy, któremu/ej zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza
nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową
liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz.
miesięcznie.
14. Uczeń/uczennica realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne
do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane
zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
15. Uczeń/uczennica decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie
konsultacji indywidualnych,
2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału
obowiązującego wszystkich uczniów/uczennic w danym półroczu lub roku
szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie
tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
16. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2
godziny co dwa tygodnie.
17. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
18. Uczeń/uczennica realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu
klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem/uczennicą.
19. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia/uczennicy rocznego
egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
20. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen
ucznia/uczennicy.
21. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia/uczennicy uzyskane
w ITN.
22. Na świadectwie promocyjnym ucznia/uczennicy, w rubryce: „Indywidualny program
lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami.
Informację o ukończeniu Szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy
odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia/uczennicy”.
§71
1. W Szkole może być zorganizowany klub młodzieżowy, zadaniem którego będzie:
1) opieka nad uczniami/uczennicami, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole
ze względu na dojazd do Szkoły,
2) wymiana poglądów i organizowanie spotkań z przedstawicielami świata nauki,
kultury, sportu itp.
2. Organizacja działalności, o której mowa w ust.1, jest uzależniona od posiadanych
przez Szkołę możliwości lokalowych i finansowych.
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§72
1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada pomieszczenia do nauki z niezbędnym
wyposażeniem w tym pracownie przedmiotowe, warsztaty szkolne, których zasady
funkcjonowania oparte są na odrębnych przepisach.
2. Ponadto Szkoła posiada:
1) Archiwum,
2) Gabinet pielęgniarki szkolnej.
3. W Szkole może funkcjonować bufet szkolny.
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VII. PODSTAWOWE
SZKOLNEJ

PRAWA

I

OBOWIĄZKI

CZŁONKA

SPOŁECZNOŚCI

§73
1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony
przez zasady przyjmowania sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w Szkole traci się członkostwo społeczności
szkolnej.
§74
Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami
człowieka i dziecka.
§75
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice
rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia
społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
§76
Traktowanie członków.
1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu
lub karaniu.
2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
w sferę jego życia prywatnego.
3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka
społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane
i karane.
4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nie uczestniczenia w czynnościach,
obrzędach religijnych lub nauce religii.
§77
Każdy uczeń/uczennica Technikum nr 5 ma prawo do:
1. Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych.
2. Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w Szkole.
3. Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami.
4. Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
5. Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny.
6. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami
WZO.
7. Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności
szkolnej.
8. Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie
ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
9. Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę
klasy.
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10. Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych
przepisach.
11. Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego.
12. Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad
określonych przez Dyrektora Szkoły.
13. Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową.
14. Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych
oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
15. Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych.
16. Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania
pracy domowej.
17. Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze
po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego
stanowiącego wniosek o takie zwolnienie.
18. Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.
§78
1. Uczeń/uczennica zwolniony/a z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być
obecnym/obecna na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są
pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń/uczennica może być
zwolniony/a z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców i po
uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły.
2. Uczniowi/uczennicy zwolnionemu/ej z zajęć komputerowych Szkoła zapewnia opiekę
podczas trwania tych zajęć. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi
lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń/uczennica może być zwolniony/a z tego
obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców i po uzyskaniu zgody
Dyrektora Szkoły.
§79
Religia i etyka są zajęciami nieobowiązkowymi. Chęć uczęszczania na takie zajęcia musi być
potwierdzona deklaracją.
§80
W ostatnim tygodniu nauki uczeń/uczennica ma obowiązek rozliczyć się ze Szkołą.
Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
§81
Uczeń/uczennica zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek psychologa uczestniczyć
w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych.
§82
Podstawowym obowiązkiem ucznia/uczennicy jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez
systematyczna naukę.
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§83
W szczególności, każdy uczeń/uczennica ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie,
2. Godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią,
3. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia
w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach,
4. Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów,
nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Szkoły lub klasy,
5. Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
1) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
2) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
3) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6. Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd.
7. Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia.
8. Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w §87.
9. Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów/uczennic
podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych.
10. Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany
jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych.
11. Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej.
12. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości.
13. Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych
nałogów: nie palić tytoniu, elektronicznych papierosów, nie pić alkoholu, nie używać
środków odurzających.
14. Pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn
od nich niezależnych.
15. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej
fryzury.
16. Posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych
wg harmonogramu badań.
§84
Uczniom/uczennicom nie wolno:
1. Przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu.
2. Wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
3. Wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4. Wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy
i zgody zainteresowanych.
7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych
informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły. W trakcie przerw
międzylekcyjnych telefony komórkowe mogą służyć wyłącznie do prowadzenia rozmów
telefonicznych i wysyłania lub odbierania sms-ów. Używanie telefonów komórkowych
niezgodne ze Statutem Szkoły skutkuje oddaniem telefonu w depozyt szkolny, w którym
będzie przechowywany do czasu odbioru przez rodziców.
8. Zapraszać obcych osób do Szkoły.
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§85
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone
w Szkole.
W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy. Uczeń/uczennica
i jego rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia/uczennicy szkody.
§86
Wszyscy uczniowi/uczennice mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować
jej tradycje.
§87
Zasady zwalniania uczniów/uczennic i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
szkolnych w Technikum nr 5 :
1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia/uczennicy może być spowodowana chorobą
lub ważną przyczyną losową.
2. Uczeń/uczennica nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie
trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.
3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela
wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń/uczennica zobowiązany jest
uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora Szkoły
pełniącego dyżur kierowniczy.
4. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia/uczennicę z części zajęć w danym dniu
tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
5. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia/uczennicę z części zajęć w danym dniu
w
sytuacjach
nagłych
(losowych)
na
telefoniczną
prośbę
rodzica.
W takiej sytuacji, uczeń/uczennica przynosi wychowawcy klasy, pisemne
usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do Szkoły.
6. W przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich, nieobecności uczniów/uczennic
na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia
rodziców, informującego o przyczynie nieobecności.
7. W przypadku uczniów/uczennic pełnoletnich honorowane są oświadczenia podpisane
przez tych uczniów/uczennice.
8. Uczeń/uczennica zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej
nieobecności w Szkole na pierwszej lekcji wychowawczej po okresie obejmującym dni
(godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych lub w innym terminie ustalonym przez
wychowawcę.
9. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
10. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód
jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
11. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia/uczennicy,
jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w ust. 1.
12. W razie nieobecności ucznia/uczennicy (również pełnoletniego) przekraczającej tydzień
rodzice są zobowiązani do skontaktowania się z wychowawcą klasy.
13. Na dłuższą nieobecność ucznia/uczennicy w zajęciach szkolnych, spowodowaną
wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii
wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).
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14. Uczeń/uczennica musi przychodzić punktualnie na zajęcia lekcyjne. Spóźnienia można
usprawiedliwiać z ważnych przyczyn losowych. Spóźnienia muszą być usprawiedliwione
przez rodzica lub wychowawcę.
15. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów/uczennic w czasie trwania zajęć
dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora
lub Wicedyrektora Szkoły.
16. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków
(do 10 dnia kolejnego miesiąca).
17. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
18. Jeżeli nieobecność ucznia/uczennicy spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu
choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
19. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń/uczennica
systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje
prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
20. Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy może udzielić
uczniowi/uczennicy pisemnej nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia
bez usprawiedliwienia co najmniej 50 godzin zajęć dydaktycznych.
21. Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez
ucznia/uczennicę bez usprawiedliwienia kolejnych 15 godzin zajęć dydaktycznych (suma
65 godzin) wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców z informacją, że kolejne 15
godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamiają procedurę skreślenia
ucznia/uczennicę z listy uczniów/uczennic.
22. Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy, po opuszczeniu przez
ucznia/uczennicy kolejnych 15 godzin bez usprawiedliwienia (suma 80 godzin) może
rozpocząć procedurę skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczniów/uczennic.
23. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły
informacje związane z frekwencją uczniów/uczennic.
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VIII. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
§88
Ogólne założenia wewnątrzszkolnych zasad oceniania
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy,
2) zachowanie ucznia/uczennicy.
2. Wewnątrzszkolne
ocenianie
osiągnięć
edukacyjnych
ucznia/uczennicy
polega
na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez
ucznia/uczennicę wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów
kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych
w szkole programów nauczania.
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
- w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie powinno służyć wspieraniu szkolnej kariery ucznia/uczennicy i motywowaniu go/jej
do dalszej pracy, pomagać uczniowi/uczennicy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
3a. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
6) WZO umożliwiają nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
4. Uchylony.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich
uczniów/uczennic i rodziców,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych
w Szkole oraz zaliczanie zajęć edukacyjnych wyszczególnionych w Statucie Szkoły,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalania ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i półrocza oraz warunków
ich poprawiania,
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach ucznia/uczennicy w nauce.
6. Ocenianie pełni funkcję:
1) diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia/uczennicy i określanie jego
indywidualnych potrzeb),
2) klasyfikacyjną (różnicowanie i uporządkowanie osiągnięć uczniów/uczennic zgodnie
z przyjętą skalą, za pomocą umownego symbolu).
7. Przedmiotem oceny jest:
1) zakres opanowanych wiadomości,
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2)
3)
4)
5)
6)

rozumienie materiału naukowego,
umiejętność stosowania wiedzy w praktyce,
kultura przekazywania wiadomości.
aktywność w trakcie zajęć lekcyjnych,
wysiłek wkładany przez ucznia/uczennicy w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki przedmiotu.
8. Sposoby oceniania. Uczeń w trakcie nauki szkolnej otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne
b) końcowe
9. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się w stopniach według
określonej w WZO skali.
10. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów/uczennice oraz
rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi/uczennicy
nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
1) uczniowie/uczennice informowani są o kryteriach oceniania na pierwszej godzinie
do dyspozycji wychowawcy,
2) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów/uczennice oraz
rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie
programu. Uczniowie/uczennice są informowani na pierwszej lekcji organizowanej
przez nauczyciela przedmiotu, rodzice informowani są przez wychowawcę na
pierwszym zebraniu,
3) rodzice mogą uzyskać informację na temat wymagań bezpośrednio u nauczyciela
przedmiotu.
11. Wprowadzono określenie specyficzne trudności w uczeniu się, jako trudności w uczeniu się
odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści
nauczania wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego
nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.
§89
Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania
1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów/uczennic
na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie:
1) wiadomości,
2) umiejętności,
3) postaw uczniów/uczennic.
Określają, co uczeń/uczennica powinien/powinna wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu
procesu nauczania.
2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw
programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych
i dla danego etapu kształcenia.
3. Nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do opracowania i przedstawienia
uczniom/uczennicom sposobów oceniania treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań
edukacyjnych.
4. Nauczyciele tego samego przedmiotu ustalają wspólne kryteria ocen dla poszczególnych
poziomów nauczania (formy oceniania, częstotliwość oraz ilość stopni możliwych do zdobycia
w danym półroczu) oraz wspólne wymagania edukacyjne.
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5. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia/uczennicy, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.
6. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub specjalistycznej zwalnia ucznia/uczennicę z wadą słuchu
lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć
części lub całego okresu kształcenia w Szkole. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.
7. W wypadku długotrwałych i całkowitych zwolnień wydanych przez lekarza, Dyrektor szkoły
zwalnia ucznia/uczennicę z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki. Jeżeli
okres zwolnienia ucznia/uczennicy z realizacji tych zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona.
7a Dyrektor szkoły zwalnia ucznia/uczennicę z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.
7b Dyrektor szkoły zwalnia ucznia/uczennicę z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
ucznia/uczennicy w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
7c Jeżeli uczeń/uczennica posiada opinię lekarza o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez niego/nią określonych ćwiczeń fizycznych, nauczyciel dostosowuje
wymagania edukacyjne, (niezbędne do otrzymania przez ucznia/uczennicę oceny
klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego) do indywidualnych potrzeb i możliwości
określonych w opinii.
8. Zasady oceniania i dokumentowania podstawy programowej w zakresie rozszerzonym:
4) zgodnie z podstawą programową od 2012 r. uczeń/uczennica ma obowiązek realizować
dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym,
5) oceną końcową w cyklu realizowanego przedmiotu jest ocena z zakresu podstawowego
(jeżeli nie wybrano rozszerzenia z tego przedmiotu) lub z rozszerzenia,
6) w przypadku równoczesnej realizacji podstawy programowej w zakresie podstawowym
i rozszerzonym w arkuszu ocen odnotowuje się ocenę z zakresu rozszerzonego,
7) jeżeli przedmiotu w zakresie podstawowym i rozszerzonym uczy dwóch nauczycieli
ocena końcowa jest oceną wspólną,
8) sposób ustalania oceny rocznej jest ustalany pomiędzy nauczycielami i ujęty w PSO.
9. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:
Stopień niedostateczny
1
Stopień dopuszczający
2
Stopień dostateczny
3
Stopień dobry
4
Stopień bardzo dobry
5
Stopień celujący
6
10. W ocenach bieżących można stosować znaki „+” oraz „-”.
11. W przypadku zgłoszenia przez ucznia/uczennicę nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych,
nauczyciel może wpisać do dziennika skrót „np”.
12. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zapisywane są w pełnym brzmieniu.
13. Uchylony.
14. Uchylony.
15. Uczeń/uczennica może uzyskać ocenę celującą, jeśli opanuje 100% podstawy programowej.
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16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i zajęć praktycznych należy brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia/uczennicę w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych
i frekwencję.
16a. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę aktywność ucznia
w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
17. Rok szkolny dzielimy na dwa półrocza.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

§90
Kryteria ocen z zachowania
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ucznia/uczennicy uwzględnia
w szczególności:
1) wypełnianie przez ucznia/uczennicy podstawowych obowiązków szkolnych,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) troskę o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne , kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom,
8) kary, które uczeń/uczennica otrzymał w ciągu całego roku szkolnego.
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy
po wcześniejszym zasięgnięciu opinii innych nauczycieli i uczniów/uczennic danej klasy
oraz ocenianego/ej ucznia/uczennicy.
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
z zachowania.
Śródroczną i końcoworoczną ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:
wzorowe,
bardzo dobre,
dobre,
poprawne,
nieodpowiednie,
naganne.
Uchylony.
Uczeń/uczennica lub jego/jej rodzice w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły zastrzeżenia,
jeżeli uważają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.
W przypadku stwierdzenia, że ocena z zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
Skład komisji:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze
jako przewodniczący komisji,
2) wychowawca klasy,
3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
4) psycholog,
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
6) przedstawiciel Rady Rodziców.
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9. Ustalona przez komisję ocena z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
10. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
Otrzymuje uczeń/uczennica
Zachowanie:
Wzorowe

§
§
§
§
§

Bardzo dobre

§
§
§
§

Dobre
(jest to ocena
podstawowa
zachowania)
Poprawne

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Nieodpowiednie

§
§
§

Naganne

§
§
§
§
§
§

Który/która jest wzorem kultury dla innych,
jest sumienny/a, zdyscyplinowany/a, uczynny/a, cechuje go/ją
wzorowe podejście do obowiązków szkolnych,
systematycznie uczęszcza na zajęcia,
ma wzorową frekwencję,
aktywnie włącza się w życie Szkoły poświęcając swój wolny
czas,
dba o honor i tradycje Szkoły.
charakteryzujący się wysoką kulturą osobistą,
który/która bierze czynny udział w pracach na rzecz klasy
i Szkoły,
jest zdyscyplinowany/a, pomaga w nauce mniej zdolnym
kolegom,
systematycznie uczęszcza na zajęcia,
nie otrzymał regulaminowej kary związanej z nieobecnościami.
przestrzega przepisów Statutu Szkoły,
nie sprawia kłopotów wychowawczych,
wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
uczęszcza regularnie i punktualnie na zajęcia, systematycznie
usprawiedliwia nieobecności .
przestrzega przepisów Statutu Szkoły,
otrzymał/a najniższą karę dyscyplinarną przewidzianą
w statucie,
uczęszcza regularnie na zajęcia, systematycznie usprawiedliwia
nieobecności.
który nie przestrzega przepisów Statutu Szkoły,
dopuścił się aktu dewastacji,
niekulturalnie zachowywał się w stosunku do innych
uczniów/uczennic, nauczycieli i innych pracowników szkolnych.
który/a nie przestrzega przepisów Statutu Szkoły
który/a wszedł/weszła w konflikt z prawem na terenie Szkoły
lub poza nią (dotyczy to zachowań objętych przepisami kodeksu
karnego lub cywilnego),
spożywał/a alkohol na terenie Szkoły, na wycieczkach
i wyjściach zorganizowanych przez Szkołę,
zażywał/a lub rozprowadzał/a na terenie Szkoły środki
odurzające,
zniszczył/a majątek Szkoły i uchyla się od pokrycia kosztów
naprawy zniszczeń,
wielokrotnie zachowywał/a się arogancko lub wulgarnie wobec
innych uczniów/uczennic, nauczycieli i innych pracowników
szkolnych.
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§91
Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów/uczennic
1. Ocenianiu podlegają następujące obszary aktywności uczniów/uczennic:
1) prace pisemne:
a) kartkówka – dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych
na lekcjach,
b) praca klasowa, sprawdzian, test – obejmujące większą partię materiału określoną
przez nauczyciela,
c) czytanie ze zrozumieniem, analiza tekstu,
2) odpowiedź ustna,
3) sprawdziany sprawnościowe i umiejętności,
4) prace terminowe – zadanie domowe, referaty, projekty, prezentacje, itp.,
5) umiejętność pracy na lekcji – aktywność
6) umiejętność pracy w grupie,
7) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji
8) prace nadobowiązkowe (m.in. konkursy, olimpiady, szkolenia, warsztaty).
2. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów/uczennic cechuje:
1) obiektywizm,
2) indywidualizacja,
3) konsekwencja,
4) systematyczność,
5) jawność.
3. Minimalna liczba ocen, z których można wystawić ocenę półroczną to:
1) 3 – jeżeli zajęcia nie przekraczają dwóch godzin tygodniowo w cyklu kształcenia,
2) 5 – jeżeli zajęcia obejmują w cyklu więcej niż dwie godziny tygodniowo.
4. Formy sprawdzania osiągnięć, które obejmują materiał z 4 i więcej lekcji są zapowiadane
i wpisane do dziennika lekcyjnego w planie zajęć klasy w temacie i w terminie danej
lekcji z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować
maksymalnie trzy prace pisemne całogodzinne, a w ciągu dnia jedną.
5. Każda praca klasowa jest poprzedzona lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów
oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasad punktacji, lub szczegółowymi ćwiczeniami
wymaganych kompetencji i umiejętności obowiązujących w danym typie zadania.
6. Termin oddawania sprawdzonych prac klasowych wynosi 14 dni roboczych od daty
realizacji; (może on ulec wydłużeniu w przypadku nieobecności nauczyciela), termin
oddawania wypracowań wynosi 30 dni. Po upłynięciu tego terminu nauczyciel może
wpisać oceny tylko za zgodą ucznia/uczennicy.
7. Uczeń/uczennica ma możliwość poprawy pracy klasowej w terminie nie dłuższym niż
dwa tygodnie od momentu oddania i omówienia jej przez nauczyciela. Na prośbę
ucznia/uczennicy lub jego/jej rodziców prace muszą być udostępnione do wglądu.
8. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianej pracy pisemnej, termin
należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe
wyprzedzenie. Ponownie ustalona praca nie może odbywać się w dniu, w którym zgodnie
z klasowym harmonogramem prac odbywa się inna praca pisemna.
9. Uczeń/uczennica nieobecny na pracy pisemnej jest zobowiązany do napisania jej
w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od pierwszego
dnia po powrocie do Szkoły. W przypadku niezachowania wyznaczonego terminu
nauczyciel w dzienniku lekcyjny wpisuje „0”, które nie jest oceną a oznacza, że uczeń był
nieobecny i w wymaganym czasie nie zaliczył danego materiału.
10. Kartkówka z trzech ostatnich lekcji może odbyć się bez zapowiedzi. Prace te powinny być
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poprawione przez nauczyciela w terminie jednotygodniowym. Uczeń/uczennica
ma możliwość poprawy kartkówki w terminie jednego tygodnia od momentu oddania
pracy przez nauczyciela.
11. Do czasu oddania poprawionej pracy pisemnej nauczyciel nie może przeprowadzać
następnego sprawdzianu pisemnego.
12. Najpóźniej na tydzień przed terminem klasyfikacji śródrocznej lub rocznej należy
zakończyć przeprowadzanie prac klasowych.
13. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej stosuje się średnią skalę ocen uzyskanych
przez ucznia do dnia klasyfikacji.
14. Ustalona przez nauczyciela końcoworoczna ocena klasyfikacyjna niedostateczna może
być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego według zasad określonych
w Statucie Szkoły.
15. Uczeń/uczennica może być w półroczu jeden raz nieprzygotowany do lekcji. Wyjątek
stanowią zapowiedziane prace klasowe. Swoje nieprzygotowanie uczeń/uczennica zgłasza
na początku lekcji. Zgłoszone nieprzygotowanie ucznia/uczennicy nie ma wpływu
na ocenę końcową. Kolejne nieprzygotowanie ucznia/uczennicy do lekcji jest
równoznaczne z oceną niedostateczną.
16. Uczeń/uczennica może być zwolniony/a przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania
i oceniania w wyjątkowych sytuacjach losowych.
17. Uczeń/uczennica biorący/a udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
wymagających dodatkowego przygotowania się ma prawo (na wniosek nauczyciela
przygotowującego) do zwolnienia z bieżącego oceniania na dzień przed etapem
wojewódzkim olimpiady/konkursu, na trzy dni przed etapem ogólnopolskim, w dniu
olimpiady/konkursu oraz w dniu następnym. Uczeń/uczennica ten/ta jest zwolniony/a
z zajęć dydaktycznych w dniu olimpiady/konkursu.
18. Uczeń/uczennica po dłuższej (co najmniej dziesięciodniowej) usprawiedliwionej
nieobecności ma prawo do okresu „ochronnego”. Sposób uzupełnienia zaległości, czas
okresu „ochronnego” i termin zaliczenia prac klasowych, które odbyły się w czasie
nieobecności ucznia/uczennicy i w okresie „ochronnym”, uczeń/uczennica ustala
z nauczycielem przedmiotu.
19. Uczniowie/uczennice zwolnieni/zwolnione są z bieżącego oceniania pierwszego dnia po
Wszystkich Świętych, Świętach Bożego Narodzenia, Wielkanocy, feriach zimowych
i majowym weekendzie.
20. Uczeń/uczennica ma prawo do odpoczynku śródlekcyjnego, w związku z czym przerwa
nie może być wykorzystywana na zajęcia dydaktyczne (z wyjątkiem konsultacji
przedmiotowych prowadzonych w sposób ciągły za zgodą nauczyciela
i uczniów/uczennic).
§91a
Ocenianie bieżące
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
jak powinien się dalej uczyć.
1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowego systemu oceniania winno być
dokonywane systematycznie.
2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla
danego przedmiotu.
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3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki
sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne. W przypadku prac
pisemnych, uzasadnienie dokonywane jest pisemnie pod pracą ucznia. Natomiast
ocena wypowiedzi ustnej jest uzasadniana ustnie.
4) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno
uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.
5) W uzasadnieniu oceny nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.
6) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy
i umiejętności z trzech ostatnich tematów), trwająca do piętnastu minut.
§92
Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów/uczennic
1. Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny i arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia
i postępy uczniów/uczennic w danym roku szkolnym.
2. Uchylony.
3. Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje w dzienniku
elektronicznym.
4. Do arkusza ocen dołącza się informację o naganie Dyrektora.
5. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia/uczennicy
odnotowuje się udział ucznia/uczennicy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz
osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.
6. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany do przekazywania w formie pisemnej uwag
oraz pochwał wychowawcy klasy (poprzez dziennik elektroniczny).
§93
Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów
Stopień (poziom
wymagań)
Celujący(100%
podstawy
programowej)

Otrzymuje uczeń/uczennica:
§
§
§
§

Bardzo dobry
(poziom
dopełniający)

Dobry (poziom
rozszerzający)

§
§
§
§
§
§

§

Opanował/a w 100% podstawę programową,
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania
danej klasy,
osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
zawodach sportowych i innych na szczeblu pozaszkolnym
posiada inne osiągnięcia.
opanowała pełny zakres wiedzy i umiejętności określony
programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte
w programie nauczania,
poprawnie wnioskuje.
nie opanował/a w pełni wiadomości określonych programem
nauczania w danej klasie, ale opanował/a je na poziomie
przekraczającym podstawowe wymagania edukacyjne z danego
przedmiotu,
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz rozwiązuje
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Dostateczny (poziom
podstawowy)

§
§
§

Dopuszczający
(poziom konieczny)

§

§
Niedostateczny

§

§
§

samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim
poziomie trudności,
podejmuje próby stawiania wniosków.
opanował/a wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym
wymagań edukacyjnych określonych programem nauczania
w danej klasie,
rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim
stopniu trudności.
ma braki w opanowaniu podstaw programowych określonych
dla danego przedmiotu, ale braki te nie przekreślają możliwości
uzyskania przez ucznia/uczennicę podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu w ciągu dalszej nauki lub samokształcenia,
rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu
trudności z pomocą prowadzącego zajęcia.
nie opanował/a wiadomości i umiejętności w stopniu umożliwiającym
dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, mimo zastosowania
przez nauczyciela wszystkich możliwych działań w celu poprawy
oceny,
nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności,
poprawa ocen niedostatecznych jest obowiązkowa.

Wymagania procentowe na poszczególne stopnie w ramach bieżącego oceniania ujęte
są w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
§94
Sposoby i zasady informowania uczniów/uczennic i rodziców o postępach i osiągnięciach
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia/uczennicy, jak i dla jego/jej rodziców.
2. Uczeń/uczennica informowany/a jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku
szkolnego, tj. do 31 sierpnia.
3a. Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom ucznia na ich życzenie,
podczas zebrań z rodzicami lub indywidualnych konsultacji w siedzibie szkoły.
3b. Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy udostępnić do wglądu zestaw
pytań (zadań).
3c. Wskazane jest, aby udostępniania prac dokonał nauczyciel, który te prace oceniał, a jeśli jest to
niemożliwe – inny, upoważniony przez niego nauczyciel lub dyrektor szkoły.
3d. Jeśli rodzice ucznia wyrażą takie życzenie, mogą otrzymać kserokopię pracy pisemnej swojego
dziecka. Na kserokopii należy wyraźnie zaznaczyć, które zapisy (komentarze, uwagi, punktacja,
ocena) są dokonane przez nauczyciela oceniającego pracę.
4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, na prośbę ucznia/uczennicy lub jego/jej rodziców.
Uzasadnienie może mieć formę ustną lub, jeśli tak określono we wniosku, pisemną.
5. Rodzice są informowani o postępach i osiągnięciach uczniów/uczennic na spotkaniach,
minimum trzy razy w roku oraz poprzez dziennik elektroniczny.
6. 10 dni przed zakończeniem klasyfikacji poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego
poinformowania uczniów/uczennic o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowania tego
w dzienniku. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców
i odnotowuje to w dzienniku.
7. 10 dni przed zakończeniem klasyfikacji nauczyciele poszczególnych przedmiotów są
zobowiązani do poinformowania uczniów/uczennic o przewidywanych dla nich stopniach
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śródrocznych/rocznych.
8. Oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione najpóźniej 3 dni przed konferencją
klasyfikacyjną.
9. Rodzice mogą zasięgnąć informacji o uczniu/uczennicy na konsultacjach, zebraniach
klasowych lub przez dziennik elektroniczny.
10. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami mogą odbywać się w ciągu dnia pracy pod
warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i nie utrudnia mu zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom/uczennicom. Nauczyciel ma prawo odmówić rozmowy, jeśli
powyższy warunek nie zostaje spełniony.
11. Jeśli uczeń/uczennica osiąga niedostateczne wyniki w nauce, nauczyciel ma prawo wystąpić
do rodziców z prośbą o zgodę na traktowanie zajęć dodatkowych jako obowiązkowe.
12. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania,
wychowywania i opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty
bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
§95
Klasyfikowanie
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Czas trwania półrocza pierwszego ustala
i zatwierdza Rada Pedagogiczna na konferencji plenarnej rozpoczynającej rok szkolny.
1a. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz końcowej.
2. W ciągu roku szkolnego klasyfikowanie uczniów/uczennic przeprowadza się w dwóch
terminach:
1) śródroczne – w ostatnim tygodniu przed terminem konferencji klasyfikacyjnej,
2) roczne – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
3) Termin klasyfikacji śródrocznej i rocznej określa zarządzenie Dyrektora Szkoły.
2a. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo
najwyższej,
2) roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo
najwyższej.
3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
ocenę z zachowania – wychowawca klasy.
4. Ocena klasyfikacyjna i ocena z zachowania, wystawione zgodnie z ustalonym WZO,
nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.
5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się w stopniach według skali
określonej w Statucie Szkoły.
6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być
zmieniona tylko w wyniku zdania przez ucznia/uczennicę egzaminu poprawkowego lub
sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
7. W przypadku otrzymania przez ucznia/uczennicę niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej
śródrocznej sposób egzekwowania wiadomości pozostawia się w gestii nauczyciela
ustalającego tę ocenę.
8. Uczeń/uczennica jest klasyfikowany/a, jeżeli został/a oceniony/a ze wszystkich
przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których był zwolniony.
9. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń/uczennica,
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który/a tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej uzyskał/a po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową
ocenę klasyfikacyjną.
§96
Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń/uczennica może nie być klasyfikowany/a z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia/uczennicy na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”,
„nieklasyfikowana”.
2. Uczeń/uczennica nieklasyfikowany/a z powodu usprawiedliwionych nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń/uczennica nieklasyfikowany/a z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje także uczeń/uczennica:
1) realizujący/a indywidualny tok lub program nauki,
2) spełniający/a obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą,
3) ubiegający/a się o przyjęcie do klasy wyższej niż to wynika ze świadectwa szkolnego,
4) zmieniający/a typ szkoły lub profil klasy w przypadku różnic programowych
z przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania.
5. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć pracowni, zajęć praktycznych, informatyki i wychowania
fizycznego powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
6. Termin egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły.
7. Szkoła informuje o terminie egzaminu ucznia/uczennicy jego/jej rodziców.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W jej skład
wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
9. Nauczyciel prowadzący zajęcia 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.
10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem/uczennicą oraz jego/jej rodzicami liczbę zajęć
edukacyjnych, z których uczeń/uczennica może zdawać egzaminy klasyfikacyjne w ciągu
jednego dnia.
11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
ucznia/uczennicy.
12. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej.
13. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel – egzaminator, a zatwierdza
Dyrektor Szkoły.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
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1) skład komisji,
2) termin egzaminu,
3) pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne),
4) wynik części pisemnej i ustnej,
5) ocenę końcową.
15. Do protokołu dołącza się:
1) pisemne prace ucznia/uczennicy,
2) zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia/uczennicy.
16. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia/uczennicy.
17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez wychowawcę lub innego
wyznaczonego nauczyciela w sekretariacie szkoły. Termin wglądu ustala wychowawca klasy.
§97
Egzamin frekwencyjny
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu ma prawo przeprowadzić egzamin
frekwencyjny w przypadku opuszczenia przez ucznia/uczennicę 25% tych zajęć.
2. Egzamin frekwencyjny przeprowadza się tydzień przed klasyfikacją, z materiału
przedstawionego na lekcjach, na których uczeń/uczennica był nieobecny.
3. Jeżeli nieobecności ucznia/uczennicy spowodowane są jego trudną sytuacją życiową
nie przeprowadza się takiego egzaminu.
4. Nauczyciel musi poinformować ucznia/uczennicę do końca września danego roku
szkolnego, że będzie przeprowadzał egzamin frekwencyjny.
§98
Egzamin poprawkowy
1. Uczeń/uczennica, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na promowanie
ucznia/uczennicy do klasy programowo wyższej pomimo uzyskania oceny niedostatecznej
z jednego przedmiotu, który jest kontynuowany w kolejnym roku szkolnym.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej. Wyjątek stanowi egzamin
z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których to zajęć egzamin ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W jej skład
wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
6. Nauczyciel prowadzący zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor
Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne. Możliwe jest w razie konieczności powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole, z tym, że następuje to w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza
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Dyrektor Szkoły.
8. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań
edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wyniki części ustnej i pisemnej,
5) ocenę ustaloną przez komisję.
10. Do protokołu załącza się pracę pisemną ucznia/uczennicy oraz zwięzłą informację
o odpowiedzi ustnej. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia/uczennicy.
11. Uczeń/uczennica, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym
przez Dyrektora Szkoły, nie później jednak niż do końca września.
12. Uczeń/uczennica, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę poza przypadkiem ujętym w pkt. 2 .
13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez wychowawcę lub innego
wyznaczonego nauczyciela w sekretariacie szkoły. Termin wglądu ustala wychowawca klasy.
(określić sposób udostępniania)
§99
Promowanie
1. Uczeń/uczennica otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał/a
oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od niedostatecznej z wyjątkiem sytuacji ujętej
w §98 ust. 2.
1a. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
2. Uczeń/uczennica kończy Szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał
oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.
2a. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym.
3. Po ukończeniu klasy programowo najwyższej uczeń/uczennica otrzymuje świadectwo
ukończenia Szkoły.
4. Uczeń/uczennica, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.
5. Uczeń/uczennica może być wyróżniony za:
1) działalność społeczną na rzecz Szkoły,
2) osiągnięcia sportowe,
3) udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
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§100
Sposoby poprawienia oceny
1. Uczeń/uczennica, który otrzymał na pierwsze półrocze ocenę niedostateczną zobowiązany
jest do uzupełnienia tych treści materiału, które będą niezbędne do realizacji programu.
Zakres tych treści i formę zaliczenia ustala nauczyciel przedmiotu.
2. Jeżeli w wyniku oceniania bieżącego nauczyciel przedmiotu stwierdzi, że poziom
osiągnięć edukacyjnych ucznia/uczennicy utrudnia lub uniemożliwia kontynuację nauki
w klasie programowo wyższej lub ukończenie Szkoły, stworzona zostaje szansa
uzupełnienia braków poprzez:
1) współpracę z rodzicami,
2) współpracę z psychologiem szkolnym,
3) uczestnictwo ucznia/uczennicy w konsultacjach prowadzonych przez nauczyciela
przedmiotu,
4) organizację pomocy koleżeńskiej,
5) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie metod pracy
z uczniem/uczennicą i zakresu wymagań,
6) dostosowania wymagań edukacyjnych do poziomu ucznia/uczennicy.
3. Uczeń/uczennica może uzyskać wyższą niż przewidywaną przez nauczyciela
roczną/półroczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych przystępując w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych do egzaminu
komisyjnego z danego przedmiotu.
4. Punkt 3 nie dotyczy ucznia/uczennicy, któremu ustalono niedostateczną ocenę
klasyfikacyjną z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych.
W tym przypadku ustala się uczniowi/uczennicy egzamin poprawkowy.
5. Egzamin komisyjny, o którym mowa w pkt.3, przeprowadza się na pisemną prośbę
ucznia/uczennicy lub jego rodziców złożoną do Dyrektora Szkoły.
6. We wniosku uczeń/uczennica lub jego rodzice ustalają ocenę, na którą nauczyciel
prowadzący dane zajęcia edukacyjne ustala zestaw pytań.
7. Egzamin komisyjny dla ucznia/uczennicy, o którym mowa w pkt 3, przeprowadza
komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący komisji – Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne
stanowisko kierownicze
2) egzaminator – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) członek komisji – nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
edukacyjne
8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu,
3) zadania (pytania) egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
9. Do protokołu załącza się prace ucznia/uczennicy i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia/uczennicy. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia/uczennicy.
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§101
Procedury odwoławcze
1. Uczeń/uczennica lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, w terminie 2 dni roboczych
od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor
Szkoły powołuje komisję, która sprawdzi opanowanie wiadomości i umiejętności
ucznia/uczennicy, w formie pisemnej i ustnej oraz ustali roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych.
4. W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący komisji – Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne
stanowisko kierownicze
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne.
5. Termin sprawdzianu, ustala Dyrektor Szkoły z uczniem/uczennicą i jego/jej rodzicami.
6. Do egzaminu może przystąpić uczeń/uczennica, który/a opuścił/a bez usprawiedliwienia
nie więcej niż 15% godzin lekcyjnych z danego przedmiotu.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna,
z
wyjątkiem
niedostatecznej
rocznej
oceny
klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji,
2) termin sprawdzianu,
3) zadania (pytania) sprawdzające,
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną przez komisję ocenę.
9. Do protokołu załącza się prace ucznia/uczennicy i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia/uczennicy. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia/uczennicy.
10. Uczeń/uczennica, który/a z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił/a do
sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
11. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,
z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
12. Uczeń/uczennica lub jego/jej rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły,
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze
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głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego komisji.
14. Skład komisji:
1) przewodniczący komisji – Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole
inne stanowisko kierownicze,
2) wychowawca klasy,
3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
4) psycholog,
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
6) przedstawiciel Rady Rodziców.
15. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
16. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,
3) wynik głosowania,
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
17. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia/uczennicy.
18. Uchylony.
19. Uchylony.
§102
Ewaluacja zasad oceniania
1. Dyrektor Szkoły przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego przedstawia Radzie
Pedagogicznej ogólne wnioski z funkcjonowania Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
2. Ewaluacji poddawane są w szczególności:
1) stopień znajomości WZO,
2) analiza skuteczności i przestrzegania WZO,
3) kryteria oceniania,
4) sposoby zbierania i dokumentowania procesu oceniania,
5) sposoby komunikowania uczniom/uczennicom, ich rodzicom ocen szkolnych,
6) sposoby poprawiania ocen.
3. Celem ewaluacji jest:
1) wzbogacenie metod pracy z uczniem/uczennicą,
2) podniesienie jakości oceniania w Szkole,
3) wykazanie spójności WZO z przedmiotowymi systemami oceniania.
4. Ewaluację przeprowadza zespół powołany przez Dyrektora Szkoły oraz nauczyciele
w odniesieniu do własnego przedmiotowego systemu oceniania.
5. Metody i terminy przeprowadzania ewaluacji wyznacza Dyrektor Szkoły w Planie
Nadzoru Pedagogicznego na dany rok szkolny.
6. Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania dokonywane są na podstawie
uchwały Rady Pedagogicznej.
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IX. SZKOLNE ZASADY WYCHOWANIA
§103
Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza
szczegółowy plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych
potrzeb szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
§104
Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników
Szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój
ucznia/uczennicy w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
§105
Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają
na celu przygotować ucznia/uczennicy do:
1. pracy nad sobą;
2. bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
3. bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność,
odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie
godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja.
4. rozwoju samorządności;
5. dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;
6. budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
7. tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry
akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.
§106
Społeczność szkolna opracowuje kanon postępowania wszystkich podmiotów Szkoły, który
określa jednoznacznie, co jest bezwzględnie nakazane i zakazane; jakie są i czego dotyczą
obszary praw i swobód ucznia/uczennicy – Kodeks Etyczny.
§107
Uczeń/uczennica jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły.
Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia/uczennicy:
Uczeń/uczennica:
1. Zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły.
2. Szanuje oraz akceptuje siebie i innych.
3. Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej,
demokratycznym państwie oraz świecie.
4. Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem/uczennicą, dzieckiem,
kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem.
5. Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla
siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów.
6. Jest zdolny/a do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje.
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7. Zna, rozumie i realizuje w życiu:
1) zasady kultury bycia;
2) zasady skutecznego komunikowania się;
3) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy;
4) akceptowany społecznie system wartości.
8. Chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń.
9. Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych.
10. Jest otwarty/a na zdobywanie wiedzy.
§108
W oparciu o szkolny program wychowawczo-profilaktyczny wychowawcy klas opracowują
klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program Wychowawczy w klasie
powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
1. Poznanie ucznia/uczennicy, jego potrzeb i możliwości.
2. Przygotowanie ucznia/uczennicy do poznania własnej osoby.
3. Wdrażanie uczniów/uczennic do pracy nad własnym rozwojem.
4. Pomoc w tworzeniu systemu wartości.
5. Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
1) adaptacja,
2) integracja,
3) przydział ról w klasie,
4) wewnątrzklasowe zasady postępowania,
5) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,
6) kronika klasowa, strona internetowa itp.
6. Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
1) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,
2) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
3) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału
w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów/uczennic,
4) wspólne narady wychowawcze,
5) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
6) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,
7) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”
7. Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
8. Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych
z ochroną zdrowia.
9. Preorientacja zawodowa.
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X. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§109
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych i administracyjnoobsługowych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1,
określają odrębne przepisy.
3. W Szkole może być zatrudniony nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie
pedagogiki
specjalnej
w
celu
współorganizowania
kształcenia
uczniów
niepełnosprawnych.
4.
§110
Nauczyciele oceniają uczniów/uczennice zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
§111
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów/uczennic.
Do zadań nauczycieli należą w szczególności:
1. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów/uczennic.
2. Prawidłowe realizowanie w toku zajęć dydaktycznych obowiązujących programów
nauczania zgodnych z podstawami programowymi.
3. Systematyczne uzupełnianie dokumentacji szkolnej umożliwiające:
1) monitorowanie zgodności podstawy programowej z realizowanymi tematami
zajęć,
2) monitorowanie postępów ucznia/uczennicy w nauce,
3) monitorowanie frekwencji indywidualnej ucznia/uczennicy oraz całego oddziału.
3a. Uchylony.
3b. Uchylony.
3c. Nauczyciel wpisując temat dotyczący sprawdzianu lub powtórzenia materiału zobowiązany jest do
pisemnego określenia jego zakresu.
3d.. Uchylony.
4. Dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny oraz doskonalenie
posiadanej bazy dydaktycznej.
5. Wspieranie
rozwoju
psychofizycznego
uczniów/uczennic,
ich
zdolności
oraz zainteresowań.
6. Sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów/uczennic oraz bezstronne i obiektywne ich
ocenianie.
7. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń, w oparciu o rozpoznanie potrzeb
uczniów/uczennic.
8. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
9. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał.
§112
1. Zadaniem
wychowawcy
jest
sprawowanie
nad uczniami/uczennicami, a w szczególności:

opieki

wychowawczej
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia/uczennicy, proces jego
uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów/uczennic,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów/uczennic oraz pomiędzy uczniami/uczennicami a innymi członkami
społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami/uczennicami i ich rodzicami: różne
formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając razem z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów/uczennic, a także
wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów/uczennic w celu poznania i ustalenia
potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, okazywania im pomocy w ich
działaniach wychowawczych wobec dzieci, otrzymywania od nich pomocy
w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia Szkoły i klasy,
5) współpracuje
ze
specjalistami
świadczącymi
kwalifikowaną
pomoc
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów/uczennic (organizację i formy tej pomocy
na terenie Szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania
uczniom/uczennicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej),
6) prowadzi dokumentację szkolną i czuwa nad prawidłowym jej wypełnieniem przez
innych nauczycieli.
3. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych. Pomoc ta może
obejmować zasięganie opinii i konsultacji oraz uwzględniać przeprowadzone wyniki
badań.
§113
1. W Szkole działa koordynator do spraw bezpieczeństwa.
2. Zadaniem koordynatora do spraw bezpieczeństwa jest integracja działań wszystkich
podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów/uczennic i rodziców) oraz współpraca
ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa oraz ścisła współpraca z psychologiem
szkolnym.
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XI. UCZNIOWIE/UCZENNICE SZKOŁY
§114
1. W Technikum nr 5 w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły
powołuje szkolną komisję, która:
1) przyjmuje dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji,
2) wprowadza dane do systemu.
2. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum nr 5 jest ukończenie gimnazjum
publicznego lub niepublicznego.
3. Kandydaci do Technikum nr 5 muszą spełniać wymagania zdrowotne określone
dla wykonywanego zawodu – jeśli jest to konieczne.
4. Uczeń/uczennica przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 5
deklaruje wybór zawodu.
5. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Technikum nr 5 decyduje suma punktów
uzyskanych za:
1) egzamin gimnazjalny,
2) oceny uzyskane w wyniku klasyfikacji końcowej gimnazjum z wybranych
przedmiotów,
3) inne osiągnięcia.
6. Przy przyjmowaniu do Szkoły:
1) finalistom oraz laureatom konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego
przysługują preferencja określone w odrębnych przepisach,
2) pierwszeństwo w przyjęciu, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, mają:
a) sieroty i wychowankowie domów dziecka,
b) kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny
tok nauki,
c) kandydaci z orzeczeniem kwalifikacyjnym Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
7. Terminy i zasady punktowe rekrutacji ustala Śląski Kurator Oświaty.
8. Organ prowadzący Szkołę (Powiat Miasta Tychy) może przeprowadzać scentralizowaną
rekrutację elektroniczną. W takim przypadku kandydaci wprowadzają podanie przez Internet
jedynie w Szkole pierwszego wyboru lub w macierzystym gimnazjum.
9. Adresy stron systemów komputerowych, według których prowadzona jest rekrutacja
elektroniczna oraz lista szkół, które uczestniczą w rekrutacji elektronicznej ogłaszana jest
na stronie internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty.
10. Uczniowie/uczennice są przyjmowani do klasy pierwszej Technikum nr 5 w kolejności zgodnej
z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Dyrektor Szkoły w porozumieniu
z Miejskim Zarządem Oświaty może ustalić dolną granicę punktów
11. Kandydaci, którzy uzyskali odpowiednią liczbę punktów, a nie zakwalifikowali się z braku
miejsc na wybrany kierunek mogą, za ich zgodą, podjąć naukę w Zespole Szkół nr 6 na innych
kierunkach kształcenia, jeśli są tam wolne miejsca.
12. Dodatkowa rekrutacja:
1) dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym
terminie,
2) w przypadku nie dokonania pełnego naboru
przeprowadzana jest po 20 sierpnia każdego roku z jednoczesnym przedłużeniem terminu
składania podań o przyjęcie do Szkoły.

61

Statut Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach

13. Szkoła zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów,
warunków przyjęć i wyników rekrutacji, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń
w miejscu dostępnym dla zainteresowanych oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 6
w Tychach.
14. Za zgodą Dyrektora Szkoły uczeń/uczennica może kontynuować dalszą naukę w klasie
równorzędnej w innym typie szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 6. Różnice
programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń/uczennica przechodzi,
są uzupełnione w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela przedmiotu.
§115
1. Warunki i tryb przechodzenia uczniów/uczennic do Szkoły z innych typów szkół regulują
odrębne przepisy.
§116
Uczniowie/uczennice Szkoły mają prawo do :
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony
i poszanowania ich godności,
3. indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami,
4. pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
5. zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny,
6. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami
WZO,
7. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
8. życzliwego, podmiotowego traktowania w trakcie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
9. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
10. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
11. pomocy w przypadku trudności w nauce,
12. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
13. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
14. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się
w organizacjach działających w Szkole,
15. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w §69 Statutu Szkoły.
§117
Uczniowie/uczennice mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie
Szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
1. systematycznej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,
2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu Szkoły,
3. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
4. odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły
oraz wykonywanie ich poleceń służbowych,
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5. przedstawiania wychowawcy klasy usprawiedliwienia za każdą nieobecną godzinę lekcyjną
na najbliższej lekcji wychowawczej,
6. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
7. dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole oraz o mienie Szkoły,
8. godnego reprezentowania Szkoły,
9. dbania o kulturę słowa, walki z przejawami wulgarności, przeciwdziałania wszelkim nałogom
i patologiom szerzącym się w środowisku uczniowskim,
10. uczestnictwa w uroczystościach szkolnych w stroju galowym,
11. punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia.
§118
1. Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady
Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady Rodziców
i Rady Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił Dyrektor Szkoły
lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski (także po uzyskaniu
opinii Samorządu Uczniowskiego), może wprowadzić obowiązek noszenia przez
uczniów/uczennice na terenie Szkoły jednolitego stroju.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1. Dyrektor Szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym
niż trzy miesiące.
3. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1 ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu
z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu
Uczniowskiego.
4. W przypadku wprowadzenia na terenie Szkoły obowiązku noszenia jednolitego stroju
Dyrektor Szkoły może w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia/uczennicy na terenie
Szkoły nie wymaga noszenia przez niego/nią jednolitego stroju.
5. Do zniesienia obowiązku noszenia jednolitego stroju stosuje się odpowiednio przepisy
ust. 1 i 2.
§119
Nagradzanie uczniów/uczennic.
1. Uczeń/uczennica może otrzymać nagrodę za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie
2) wyróżniającą pracę społecznie użyteczną
3) znaczące osiągnięcia w konkursach, zawodach, turniejach, itp.
§120
Rodzaje nagród
1. Nagrody indywidualne:
1) pochwała wychowawcy na forum klasy,
2) pochwała dyrektora Szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej (apel szkolny),
3) dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa z funduszu Rady Rodziców,
4) listy gratulacyjne dla wyróżniających się absolwentów,
5) nagroda, wyróżnienie za osiągnięcia na praktycznej nauce zawodu,
6) list pochwalny dla rodziców,
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7) wpisanie na świadectwie szkolnym osiągnięć uzyskanych na konkursach
i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych na szczeblu
wojewódzkim i centralnym,
8) anulowanie poprzednio otrzymanych kar.
2. Nagrody zbiorowe przyznawane klasie:
1) dofinansowanie wycieczki,
2) dofinansowanie studniówki.
§121
W Szkole obowiązuje gradacja kar uwzględniająca rangę i charakter przewinień z wyjątkiem
przypadków szczególnych, przy których obowiązuje rygor natychmiastowej wykonalności.
§122
1. Ucznia/uczennicę karze się za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i obowiązujących
regulaminów:
1) ustnym upomnieniem udzielonym przez wychowawcę, nauczyciela uczącego
lub nauczyciela dyżurującego w czasie przerwy,
2) pisemnym upomnieniem udzielonym przez wychowawcę, nauczyciela uczącego
lub nauczyciela dyżurującego w czasie przerwy z wpisaniem do dziennika lekcyjnego,
o czym wychowawca powiadamia rodziców na najbliższym zebraniu,
3) pisemną naganą wychowawcy klasy,
4) naganą dyrektora Szkoły,
5) naganą Rady Pedagogicznej z warunkowym pozostawieniem w Szkole w przypadku,
gdy wcześniej zastosowane kary nie przyniosły pozytywnego rezultatu – wychowawca
w ciągu 7 dni wzywa rodziców na indywidualną rozmowę z Dyrektorem Szkoły,
6) dyscyplinarnym przeniesieniem ucznia/uczennicy do równoległej klasy, jeżeli istnieje taka
możliwość,
7) skreśleniem z listy uczniów/uczennic Szkoły.
§123
Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia/uczennicy,
rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia,
dotychczasowy stosunek ucznia/uczennicy do ciążących na nim/niej obowiązków,
zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które
kara ma zrealizować. W uzasadnionych przypadkach z uczniem/uczennicą podpisuje się
kontrakt, który wyznacza warunki pozostawienia ucznia/uczennicy w Szkole.
§124
1. Uczeń/uczennica może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia/uczennicy.
§125
Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia/uczennicy.
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§126
O zastosowanej karze Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie ucznia/uczennicę, jeśli jest
pełnoletni, w pozostałych przypadkach zawiadamia rodziców.
§127
1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom ukaranego
przysługuje prawo wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia
zawiadomienia.
3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się
bez rozpoznania.
4. Odwołanie wnosi się do wychowawcy.
5. Odwołanie rozpatruje Komisja, w składzie: wychowawca, psycholog szkolny, w terminie
do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin do wniesienia odwołania.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna.
§128
1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt
ucznia/uczennicy po roku nienagannego zachowania.
§129
1. Przepisów §127-128 nie stosuje się do procedury skreślenia z listy uczniów/uczennic.
§130
1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.
2. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił
się kolejnego przewinienia.
§131
Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów/uczennic:
1. Rada Pedagogiczna danej Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół może skierować
wniosek do Dyrektora Szkoły o skreślenie pełnoletniego/niej ucznia/uczennicy z listy
uczniów/uczennic. Decyzję o skreśleniu ucznia/uczennicy z listy uczniów/uczennic
podejmuje Dyrektor Szkoły.
2. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów/uczennic (a także będące
podstawą złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły):
1) uczeń/uczennica nie podjął/podjęła nauki do 30 września i Szkoła nie została
powiadomiona o przyczynach nieobecności,
2) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem
zdrowia dla innych uczniów/uczennic lub pracowników Szkoły,
3) wnoszenie, rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu,
narkotyków i dopalaczy; przebywanie pod wpływem alkoholu i środków
odurzających na terenie Szkoły,
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4) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej
lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych,
5) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego,
6) kradzież,
7) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo,
8) nieodpowiednie odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności
szkolnej,
9) czyny nieobyczajne,
10) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu
bomby,
11) niestosowanie się do środków dyscyplinujących,
12) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej,
13) fałszowanie dokumentów szkolnych,
14) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego,
15) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły, mimo zastosowania
wcześniejszych środków dyscyplinujących.
16) rozwiązanie umowy o praktyczną naukę zawodu z uczniem/uczennicą z przyczyn
zawinionych przez ucznia/uczennicy i nie przedłożenie nowej umowy w okresie
dwóch tygodni, porzucenie praktyk.
3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia/uczennicy ze Szkoły.
4. Jeżeli absencja ucznia/uczennicy w opinii Rady Pedagogicznej uniemożliwia realizację
obowiązku nauki, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia/uczennicy z listy.
Notoryczne nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć szkolnych jest podstawą do skreślenia
z listy uczniów/uczennic – zasady reguluje §87 niniejszego Statutu.
5. W wyjątkowych przypadkach skreślenie z listy uczniów/uczennic może nastąpić
z pominięciem gradacji kar.
§132
Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów/uczennic:
1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu
lub udokumentowane przedstawienie przewinień ucznia/uczennicy. Jeśli zdarzenie jest
karane z mocy prawa (KPK) Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania.
2. Wniosek do Rady Pedagogicznej przedstawia wychowawca, który omawia wszystkie
oddziaływania wychowawcze i ich skutki oraz zastosowane dotąd kary przewidziane
niniejszym Statutem.
3. Uczeń/uczennica ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami
ucznia/uczennicy mogą być wychowawca klasy, psycholog szkolny, inny
uczeń/uczennica. Uczeń/uczennica ma prawo zwrócić się w swojej obronie do Rady
Pedagogicznej pisemnie.
4. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.
5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
6. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem
uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 5 dni od zawiadomienia
nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
7. W przypadku pełnoletniości ucznia/uczennicy, oprócz wręczenia decyzji
uczniowi/uczennicy, do rodziców kierowane jest pisemne powiadomienie listem
poleconym.
8. Uczniowi/uczennicy przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu
wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
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9. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń/uczennica ma prawo uczęszczać
na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor
natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje
w sytuacjach wynikających z art. 108 KPA.
10. Postępowanie w sprawie skreślenia jest postępowaniem administracyjnym. Wszczęcie
postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61, ust. 4 k.p.a., związane jest
z zawiadomieniem rodziców lub ucznia/uczennicy (jeżeli jest pełnoletni). Głosowanie nad
wnioskiem jest jawne, decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów. Dyrektor
wydaję decyzję administracyjną, od której uczeń/uczennica lub jego rodzice mają prawo
odwołania się do wyższej instancji.
11. Rodzice ucznia/uczennicy są zobowiązani do pokrycia szkód powstałych w wyniku
świadomego i celowego działania ucznia/uczennicy, z uwzględnieniem stosowanych
przepisów dotyczących odpowiedzialności.
§133
Nagrody i kary wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
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XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§134
1. Szkoła posiada pieczęć urzędową o treści: Technikum nr 5 w Tychach.
2. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Technikum nr 5
podaje się nazwę Szkoły umieszczoną na pieczęci urzędowej.
§135
Środki finansowe potrzebne do realizacji zadań statutowych Szkoły ustala Rada Miasta
w Tychach w ramach subwencji oświatowej.
§136
Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna zgodnie z trybem określonym ustawą
o systemie oświaty.
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XIII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1
Kierunki kształcenia w Technikum nr 5
1.
2.
3.
4.

Technik logistyk.
Technik eksploatacji portów i terminali.
Technik pojazdów samochodowych.
Technik informatyk.
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Załącznik nr 2
Regulamin praktycznej nauki zawodu
§1
1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych zgodnie z właściwym programem nauczania oraz terminem określonym
harmonogramem w danym roku szkolnym.
2. Celem praktycznej nauki zawodu jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy
i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów oraz wymiar godzin zajęć
praktycznych i praktyk zawodowych określają programy nauczania.
4. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, a jej dobowy
wymiar godzin może być regulowany w zależności od rodzaju i organizacji pracy.
5. Szkoła nie pokrywa kosztów dojazdów do miejsca realizacji zajęć, a praktyczna nauka
zawodu jest nieodpłatna.
§2
Szkoła kierująca uczniów/uczennice na praktyczną naukę zawodu:
1. zapewnia każdemu uczniowi/uczennicy miejsce realizacji praktycznej nauki zawodu
na podstawie umowy zawartej z zakładem pracy. Dopuszcza się możliwość odbywania
praktycznej nauki zawodu w zakładzie wskazanym przez ucznia/uczennicy,
po uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego,
2. nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu,
3. współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów/uczennice na praktyczną naukę
zawodu,
4. zapoznaje uczniów/uczennice z Regulaminem praktyk zawodowych, programem
nauczania zajęć praktycznych w danym zawodzie, zasadami prowadzenia dokumentacji
(zeszytu praktyk),
5. akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk
zawodowych wyznaczonych przez pracodawcę.
§3
Pracodawca ponosi odpowiedzialność w zakresie:
1. zapewnienia:
1) stanowisk szkoleniowych,
2) pomieszczeń do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej,
3) dostępu do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnobytowych,
2. wyznaczenia instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk,
3. zapoznania uczniów/uczennic z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności
w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy,
4. nadzoru nad realizacją programu praktycznej nauki zawodu – kieruje uczniów/uczennic
na odpowiednie stanowiska pracy, przydziela zadania wynikające z programu nauczania.
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5.
6.
7.
8.
9.

Zakres programu może być dostosowany do aktualnych możliwości zakładu pracy przy
zachowaniu celu zasadniczego praktycznej nauki zawodu,
współpracy ze Szkołą – kierownikiem szkolenia praktycznego,
powiadomienia Szkoły o naruszeniu przez ucznia/uczennicę regulaminu pracy oraz
jego/jej nieobecnościach,
kontroli dokumentacji praktyk ucznia/uczennicy (zeszytu praktyk),
dokonania oceny praktycznej nauki zawodu oraz poinformowania ucznia/uczennicy
o propozycji oceny,
zwolnienia ucznia/uczennicy z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi kierownik
szkolenia praktycznego.
§4

Uczeń/uczennica zobowiązany/a jest do:
1. zapoznania się z programem odbywanej przez siebie formy praktycznej nauki zawodu,
2. zapoznania się z Regulaminem praktyk zawodowych,
3. przestrzegania w danym zakładzie pracy regulaminów pracy oraz przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych,
4. przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych przez pracodawcę,
5. aktywnego uczestniczenia w praktycznej nauce zawodu poprzez rzetelne wykonywanie
zadań powierzonych przez opiekuna praktyk,
6. zaopatrzenia się w odzież ochronną zgodną z przepisami bhp,
7. odnoszenia się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej
współpracy,
8. prezentować właściwą postawę i kulturę osobistą oraz godnie reprezentować Szkołę,
9. prowadzenia zeszytu praktyk, w którym umieszcza pisemne sprawozdanie z każdego dnia
szkolenia praktycznego. Format opisu, to: data, wykonywane zadania, podpis opiekuna
praktyki wraz z pieczątką,
10. oddać do kontroli kierownikowi szkolenia praktycznego zeszyt praktyk do tygodnia
od zakończenia zajęć w danym miesiącu trwania praktyki,
11. poinformować zakład pracy o nieobecności w pierwszym dniu niestawienia się
na praktykę.
§5
Uczeń/uczennica ma prawo do:
1. zapoznania się z Regulaminem praktyk zawodowych, programem nauczania praktycznej
nauki zawodu, kryteriami oceniania oraz zasadami prowadzenia zeszytu praktyk,
2. zapoznania się z obowiązującymi w zakładzie zasadami i regulaminami pracy,
3. zapoznania się z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,
4. wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,
5. informowania Szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu
obowiązków, czasu trwania praktyki itp.
6. uzyskania informacji o ocenie praktycznej nauki zawodu i uzasadnienia jej,
7. właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.
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§6
1. Warunkiem zaliczenia praktycznej nauki zawodu jest uzyskanie wymaganej frekwencji.
2. Nieobecność w trakcie realizowania określonej formy praktycznej nauki zawodu,
usprawiedliwiona zostaje wyłącznie zwolnieniem lekarskim lub ważnym zdarzeniem
losowym.
3. Uczeń/uczennica o nieobecności na praktycznej nauce zawodu niezwłocznie powiadamia
zakład pracy oraz Szkołę.
4. Nieobecność usprawiedliwiona powyżej:
1) 2 dni dla uczniów/uczennic odbywających zajęcia praktyczne raz w tygodniu,
2) 4 dni uczniów/uczennic odbywających zajęcia praktyczne dwa razy w tygodniu,
musi być odpracowana w terminie i czasie wskazanym przez pracodawcę
w porozumieniu ze Szkołą.
5. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest uzyskanie 100 % frekwencji.
§7
1. Ocenę końcową za zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową ustala kierownik szkolenia
praktycznego na podstawie:
1) oceny wystawionej przez opiekuna praktyki bądź instruktora praktycznej nauki
zawodu w zakładzie pracy,
2) oceny za prowadzenie zeszytu praktyki zawodowej (zajęć praktycznych) w tym
za pisemne sprawozdanie z odbytej formy szkolenia praktycznego,
3) wyników prowadzonej przez siebie kontroli praktyki,
2. Uczeń/uczennica niesklasyfikowany z powodu nieobecności na praktyce, zobowiązany
jest złożyć podanie o umożliwienie odbycia praktyki w innym terminie niezwłocznie
po zakończeniu zajęć bądź po chorobie uniemożliwiającej realizację praktycznej nauki
zawodu.
§8
1. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia ucznia/uczennicy z praktyki przez zakład pracy,
Szkoła nie zapewnia następnej placówki szkoleniowej. Jeżeli uczeń/uczennica nie zawiąże
nowej umowy w okresie dwóch tygodni od daty usunięcia, kierownik szkolenia
praktycznego będzie wnioskował do Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia
ucznia/uczennicy z listy uczniów/uczennic.
2. Uczeń/uczennica może zostać usunięty z zakładu pracy między innymi w przypadku:
1) niezastosowania się do postanowień „Regulaminem praktyk zawodowych”,
2) nie podporządkowania się regulaminom i przepisom zakładu pracy,
3) niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki,
4) nieobecności nieusprawiedliwionej (już w wymiarze 1 dnia),
5) spóźniania się na zajęcia,
6) nie odpracowania opuszczonych zajęć,
7) naruszeniu dobrego imienia lub mienia pracodawcy,
8) fałszowania dokumentacji.
3. Jeżeli uczeń/uczennica dokona na terenie zakładu czynu ściganego obowiązującym
prawem, kierownik szkolenia praktycznego bezwzględnie wnioskuje do Rady
pedagogicznej w sprawie skreślenia z listy uczniów/uczennic.
4. Samowolna zmiana miejsca odbywania określonej formy zajęć praktycznych jest
niedopuszczalna.
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