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Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz. 59);

2) Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  PRZEPISY  WPROWADZAJĄCE  USTAWĘ 
PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze 
zm.);

4) Konwencja  o  prawach  dziecka  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów 
Zjednoczonych  dnia  20  listopada  1989 r.  (Dz.  U.  z  1991 r.  Nr  120,  poz.  526 ze 
zmianami);

5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908);

6) ROZPORZĄDZENIE MEN  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 
i przedszkoli - podpisane 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 649);

7) ROZPORZĄDZENIE  MEN  z  dnia  9  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  warunków 
organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży 
niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  niedostosowaniem 
społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578);

8) ROZPORZĄDZENIE  MEN  z  dnia  24  lipca  2015  r.  w  sprawie  warunków 
organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży 
niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  niedostosowaniem 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1113 ze zm. 28.08.2017 r., poz.1652);

9) ROZPORZĄDZENIE MEN z  dnia  9  sierpnia  2017 r.  w sprawie  zasad  udzielania 
i  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych  przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591);

10) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania 
i  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych  przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 532 ze zm. z 28.08.2017 r.);

11) ROZPORZĄDZENIE  MEN  z  dnia  3  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów i  słuchaczy 
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534);

12) ROZPORZĄDZENIE MEN z  dnia  10  czerwca 2015 r.  w sprawie  szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów i  słuchaczy 
w szkołach publicznych  (Dz. U. z 2015 r. nr 0 poz. 843 ze zm. z dnia 25.08.2017 r., 
poz. 1651);
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13) ROZPORZĄDZENIE  MEN  z  dnia  9  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  indywidualnego 
obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  dzieci  i  indywidualnego 
nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616);

14) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia  28 sierpnia  2014 r.  w sprawie  indywidualnego 
obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  dzieci  i  indywidualnego 
nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157 ze zm. z 28.08.2017 r., poz. 
1656);

15) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 
2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r., nr 
205, poz. 1283);

16) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

17) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem danych 
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO);

18) Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  31  października  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach.

§ 2.

1. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 5 zwana dalej ,,szkołą” jest publiczną branżową 
szkołą I stopnia dla młodzieży działająca na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe, zwanej dalej ,,ustawą”.

2. Siedzibą szkoły jest budynek w Tychach, przy ul. Edukacji 21.

3. Organem prowadzącym szkołę jest miasto Tychy z siedzibą  przy Alei Niepodległości 46, 
43-100 Tychy.

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 
przepisy.

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

6. Szkoła  kształci  uczniów  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  lekkim, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

7. Szkoła  kształci  w  zawodzie  kucharz  i  przygotowuje  do  egzaminów  potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie. Cykl kształcenia w szkole trwa 3 lata.

8. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno 
-  pedagogiczną;

2) podanie o przyjęcie do szkoły;

3) skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Prezydenta Miasta Tychy dla 
młodzieży zamieszkałej poza rejonem miasta Tychy;
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4) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

9. Branżowa  szkoła  I  stopnia  może  wprowadzać  nowe  kierunki  kształcenia  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1) zespole szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych nr 8 z siedzibą 
w Tychach przy ul. Edukacji 21;

2) branżowej  szkole  I  stopnia -  należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I  stopnia 
Specjalną  nr  5  w  Zespole  Szkół  Specjalnych  nr  8  w  Tychach  dla  uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) dyrektorze  -  należy  przez  to  rozumieć  Dyrektora  Branżowej  Szkoły  I  stopnia 
Specjalnej Nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach;

4) radzie  pedagogicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  Radę  Pedagogiczną  Branżowej 
Szkoły I stopnia Specjalnej nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8;

5) radzie  rodziców  -  należy  przez  to  rozumieć  Radę  Rodziców  Zespołu  Szkół 
Specjalnych nr 8 w Tychach;

6) samorządzie  -  należy  przez  to  rozumieć  Samorząd  Uczniowski  Zespołu  Szkół 
Specjalnych nr 8 w Tychach;

7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 
roku (Dz. U. z 2017, poz. 59);

8) statucie - należy przez to rozumieć Statut Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej nr 5 
w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach;

9) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach  Branżowej 
Szkoły I stopnia Specjalnej nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach oraz 
w oddziałach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

10) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby 
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;

11) wychowawcy -  należy przez to  rozumieć  nauczyciela,  któremu opiece  powierzono 
oddział w szkole;

12) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Branżowej 
Szkoły I stopnia Specjalnej nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach;

13) egzaminie  potwierdzającym  kwalifikacje  w  zawodzie  –  należy  przez  to  rozumieć 
egzamin zawodowy z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie;

14) organie  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  -  należy  przez  to  rozumieć  Śląskiego 
Kuratora Oświaty;

15) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć miasto Tychy z siedzibą przy Alei 
Niepodległości 46, 43-100 Tychy;
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§ 4.

1. Szkoła używa pieczęci:

1) okrągłej  -  dużej  i  małej  z godłem państwa i  napisem w otoku: ,,Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 5 w Tychach”;

2) podłużnej  z  napisem:  ,,Branżowa  Szkoła  I  stopnia  nr  5,  ul.  Edukacji  21,  43-100 
Tychy”;

2. Nazwa szkoły umieszczona na tablicy urzędowej, na świadectwach oraz na pieczęciach, 
którymi się opatruje świadectwa i legitymacje szkolne nie zawiera określenia „specjalna”. 

3. Nazwa  szkoły  umieszczona  na  tablicy  urzędowej  szkoły  brzmi:  ,,Branżowa  Szkoła 
I stopnia nr 5”.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonania

§ 5.

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego 
szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju 
intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, 
przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie.

2. Celem kształcenia  zawodowego jest  przygotowanie  uczących  się  do  wykonywania 
pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

3. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:

1) stwarza warunki do przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na 
temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

2) pomaga  w  zdobyciu  przez  uczniów  umiejętności  wykorzystania  posiadanych 
wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 
we współczesnym świecie;

4) kultywuje tradycje narodowe i regionalne;

5) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne;

6) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych 
osób;

7) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

8) rozwija  umiejętność  krytycznego  i  logicznego  myślenia,  rozumowania, 
argumentowania i wnioskowania;

9) rozbudza motywację do nauki;

10) kształtuje  postawę  otwartą  wobec  świata  i  innych  ludzi,  aktywność  w  życiu 
społecznym oraz odpowiedzialność za zbiorowość;
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11) zachęca do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 
przygotowania własnego warsztatu pracy;

12) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

13) przygotowuje młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym i stwarza warunki 
do  nabywania  umiejętności  wyszukiwania,  porządkowania  i  wykorzystywania 
informacji  z  różnych  źródeł  z  zastosowaniem  technologii  informacyjno-
komunikacyjnej;

14) kształtuje  potrzeby  i  umiejętności  dbania  o  własne  ciało,  zdrowie  i  sprawność 
fizyczną,  wyrabia  czujność  wobec  zagrożeń dla  zdrowia  fizycznego,  psychicznego 
i duchowego;

15) prowadzi  działalność  wychowawczą  i  zapobiegawczą  wśród młodzieży  zagrożonej 
uzależnieniem;

16)  kształtuje świadomość ekologiczną;

17) przygotowuje uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjono-

wania i wykorzystywania informacji.

4. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym:

1) szkolny  zestaw  programów  nauczania,  który  uwzględnia  wymiar  wychowawczy 
i obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego i praktycznego;

2) program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, który opisuje w sposób całościowy 
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

5. Zadania szkoły:

1) przygotowanie  uczniów  do  uzyskania  kwalifikacji  zawodowych,  a  także  do  pracy 
i życia w warunkach współczesnego świata;

2) wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament 
wykształcenia,  umożliwiający  zdobycie  podczas  dalszej  nauki  zróżnicowanych 
kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w Branżowej 
Szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie.

6. Szkoła realizuje zadania określone w ust. 5 w następujący sposób: 

1) umożliwia  zdobycie  wiedzy i  umiejętności  niezbędnych  do uzyskania  świadectwa  
ukończenia szkoły i kwalifikacji zawodowych;

2)  sprzyja  rozwojowi  zainteresowań  i  osobowości  uczniów,  organizując  zajęcia  
pozalekcyjne;

3) umożliwia  absolwentom  dokonanie  świadomego  wyboru  dalszego  kierunku  
kształcenia;

4)  kształtuje  środowisko  wychowawcze  sprzyjające  realizowaniu  celów  i  zasad  
określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
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5) sprawuje  opiekę  nad  uczniami,  odpowiednio  do  ich  potrzeb  oraz  możliwości,  
realizację  działań  przeciwstawiających  się  patologii,  a  także  poprzez  walkę 
z nałogami;

6) organizuje kształcenie w zawodzie kucharz.

7. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia ogólnego                
w branżowej szkole I stopnia należą:
1) czytanie  –  umiejętność  rozumienia,  wykorzystania  i  refleksyjnego  przetworzenia 

tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju 

osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki  w życiu 

codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do 

identyfikowania  i  rozwiązywania  problemów,  a  także  formułowania  wniosków 

opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno 

w mowie, jak i w piśmie;

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi;

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

8) umiejętność pracy zespołowej.

8. W branżowej szkole I stopnia kontynuowane jest kształcenie umiejętności posługiwania 
się  językiem  polskim,  w  tym  dbałości  o  wzbogacanie  zasobu  słownictwa  uczniów. 
Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

9. Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w branżowej szkole I stopnia jest 
przedstawiany w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji.

§ 6.

Cele  wymienione  w §  5  ust.  2  i  3,  realizuje  poprzez  podjęcie  działań  z  uwzględnieniem 
optymalnych  warunków  rozwoju  i  potrzeb  uczniów,  zasad  bezpieczeństwa  oraz  zasad 
promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:

1) umożliwia  zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa  
ukończenia szkoły poprzez:

a) realizacje podstawy programowej,

b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,
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c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

2) prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i rewalidacyjną          
w sposób zapewniający optymalne  przygotowanie  do życia  poprzez  dostosowanie  
programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  
możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu 
o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) realizuje indywidualne programy nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny  
oraz  udziela  uczniom  pomocy  pedagogicznej,  psychologicznej  i  innej  
specjalistycznej wspomagającej ich rozwój;

4) realizuje innowacyjne i różnorodne programy rozwijające zainteresowania, umożliwia 
rozwijanie  zainteresowań  uczniów  w  ramach  zajęć  pozalekcyjnych,  np.  koła  
zainteresowań;

5) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej            
i religijnej poprzez:

a) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych,

b) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne 
wspólnoty lokalnej,

c) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 
europejskiej,

d) wskazywanie  uczniom  godnych  naśladowania  autorytetów  z  historii  i  czasów 
współczesnych;

6) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły         
w szczególności poprzez: 

a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, za 
pośrednictwem psychologa i pedagoga szkoły oraz innych specjalistów,

b) organizowanie nauczania indywidualnego,

c)  uczniom niepełnosprawnym uczęszczanie do szkoły,

d) pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej;

7) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród uczniów zagrożonych  
uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez: 

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,

b) współpracę z rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniem,

c) informowanie  i  przygotowywanie  nauczycieli  i  rodziców  do  przeciwdziałania 
narkomanii;

8) szkoła  podejmuje  działania  wychowawczo  -  profilaktyczne  obejmujące  promocję
zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, 
korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy;

9) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:
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a) organizuje  szkolenia  w  zakresie  bhp  dla  wszystkich  pracowników  szkoły, 
zapewnia  przeszkolenie  dla  nauczycieli  i  pracowników  niepedagogicznych 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

b) za  zgodą  rodziców  może  ubezpieczać  uczniów  od  następstw  nieszczęśliwych 
wypadków,

c) zapewnia  opiekę  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  lekcyjne  i  pozalekcyjne, 
w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,

d) zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,

e) zapewnia  opiekę  uczniom  podczas  pobytu  w  szkole  zgodnie  z  tygodniowym 
planem zajęć,

f) zapewnia  opiekę  nauczyciela  dyżurującego  podczas  przerw  według  ustalonego 
harmonogramu dyżurów,

g) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z  obowiązującym 
regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,

h) zwiększa  poziom  bezpieczeństwa  uczniów  poprzez  zainstalowany  system 
monitoringu w budynku i wokół niego:

− budynki oraz tereny przyległe objęte są monitoringiem wizyjnym w celu ochrony osób 

i mienia, zgodnie art. 108a ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe,

− administratorem monitoringu jest szkoła,

− obszary objęte monitoringiem zostały oznaczone stosownymi piktogramami,

− nagrania  monitoringu  mogą  zostać  udostępnione  wyłącznie  podmiotom  i  osobom 

upoważnionym  na  podstawie  przepisów  prawa,  w sytuacji  kiedy  wykażą  cel  oraz 

podstawę do uzyskania danych,

− czas przechowywania nagrań z monitoringu nie przekracza dziewięćdziesięciu dni,

− osobom znajdującym się  na  nagraniach  przysługują  prawa  określone  w art.  15-22 

RODO,  w  szczególności  sprzeciwu  oraz  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych;

10) dba  o  rozwój  moralny  i  duchowy  przyjmując  personalistyczną  koncepcję  
osoby,  kształtuje  i  rozwija  postawy  uczniów  w  oparciu  o  system  wartości  
z zapewnieniem wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia m.in.:

a) wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety,

b) uwrażliwia na potrzeby innych ludzi,

c) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich.
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§ 7.

1.  Wychowanie  i  profilaktyka  w  szkole  polega  na  współpracy  nauczycieli  i  rodziców 
w  dążeniu  do  rozwijania  u  uczniów  zintegrowanej  dojrzałej  osobowości  oraz  uważnej 
ochronie,  przed zagrożeniami  jakie  niesie otaczający świat,  w okresie  ich rozwijającej  się 
samodzielności.

2. Celem działań profilaktyczno-wychowawczych szkoły jest:

1) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w życiu społecznym poprzez wspieranie 
ich wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości oraz  
wychowanie  do  wartości  dzięki  realizacji  zadań  dydaktycznych,  wychowawczo  -  
profilaktycznych i opiekuńczych;

2) kształtowanie postawy dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika przygotowanego do 
otwartego dialogu z dziełem literackim;

3) budzenie u uczniów wrażliwości społecznej;

4) wspieranie  rozwoju  emocjonalno-społecznego,  fizycznego  i  duchowego  oraz  
podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej;

5) rozwijanie samorządnej działalności uczniów;

6) przygotowanie do uczestnictwa w kulturze;

7) rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Działania te realizowane są poprzez:

1) rozmowy z pedagogiem;

2) udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia;

3) udział  uczniów  w  zajęciach  profilaktycznych  na  temat  uzależnień,  przemocy, 
demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz;

4) podejmowanie  tej  tematyki  oraz  edukacji  prawnej  uczniów  ukierunkowanej  na 
uświadomienie  im  instrumentów  prawnych  możliwych  do  wykorzystania  wobec 
uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione na zajęciach 
z wychowawcą;

5) system  procedur  dotyczących  sprawnego  i  szybkiego  podejmowania  działań 
interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń;

6) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne;

7) zainstalowanie  w  szkole  komputerowego  programu  chroniącego  uczniów  przed 
niepożądanymi treściami w internecie;

8) działania koordynatora ds. bezpieczeństwa;

9) wskazywanie możliwych form wsparcia oferowanych przez szkołę oraz informowanie 
o możliwościach  uzyskania  pomocy w poradni  psychologiczno-pedagogicznej  oraz 
innych  instytucjach  świadczących  poradnictwo  i  specjalistyczną  pomoc  uczniom 
i rodzicom.

11



§ 8.

1. W szkole  organizuje  się  pomoc psychologiczno -  pedagogiczną,  pomoc  udzielana  jest 
uczniom, rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.

3. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  uczniowi  polega  na  rozpoznawaniu 
i  zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  ucznia  oraz 
rozpoznawaniu  indywidualnych  możliwości  psychofizycznych  ucznia  i  czynników 
środowiskowych  wpływających  na  jego  funkcjonowanie  w  szkole  w  celu  wspierania 
potencjału  rozwojowego  ucznia  i  stwarzania  warunków  do  jego  aktywnego  i  pełnego 
uczestnictwa w życiu  szkoły oraz w środowisku społecznym.

4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega w szczególności na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia;

2) rozpoznawaniu  potencjalnych  możliwości  psychofizycznych  oraz  indywidualnych 
potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3) opracowywaniu  i  wdrażaniu  indywidualnych  programów  edukacyjno-
terapeutycznych; 

4) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

5) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

6) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczo-profilaktycznego, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 
i rodziców;

9) wspieraniu  uczniów,  metodami  aktywnymi,  w  dokonywaniu  wyboru  kierunku 
dalszego  kształcenia  i  planowaniu  kariery  zawodowej  oraz  udzielaniu  informacji 
w tym zakresie;

10) wspieraniu  nauczycieli  w  organizowaniu  wewnątrzszkolnego  systemu  doradztwa 
zawodowego;

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 
ucznia;

12) udzielaniu  nauczycielom  pomocy  w  dostosowaniu  wymagań  edukacyjnych 
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom;

13) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
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16) organizowaniu pomocy uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych jest ona 
potrzebna.

5. Zadania, o których mowa w ust. 4, są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) szkołami i placówkami;

4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na 
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

5) placówkami doskonalenia nauczycieli.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, specjalisty, innych prowadzących zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki szkolnej;

6) poradni;

7) pomocy nauczyciela;

8) asystenta nauczyciela;

9) pracownika socjalnego;

10) asystenta rodziny;

11) kuratora sądowego;

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 
dzieci i młodzieży.

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej  pracy 
z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym;

5) porad i konsultacji;

6) warsztatów.

8. Dla każdego ucznia szkoły zwołuje się zespół ds. planowania i koordynowania udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którego koordynatorem jest wychowawca.
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9. Zespół, o którym mowa w ust.8:

1) ustala  zakres,  w  którym  uczeń  wymaga  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej 
z  uwagi  na  indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  oraz  możliwości 
psychofizyczne;

2) określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej,  z  uwzględnieniem  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, z uwzględnieniem zaleceń 
zawartych  w  orzeczeniu  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  oraz  informacji 
zawartych w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia;

3) co najmniej 2 razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu  funkcjonowania  ucznia,  uwzględniając  ocenę  efektywności  pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  udzielanej  uczniowi  oraz  w miarę  potrzeb  dokonuje 
modyfikacji programu;

4) opracowuje dla uczniów indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w oparciu 
o orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wielospecjalistyczną ocenę 
poziomu funkcjonowania ucznia.

10. Dla  każdego  ucznia  szkoły  zespół,  o  który  mowa  w  ust.8  po  dokonaniu 
wielospecjalistycznej  oceny  funkcjonowania  ucznia,  opracowuje  indywidualny  program 
edukacyjno-terapeutyczny  (IPET)  dostosowany  do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „ programem”.

11. Program, o którym mowa w ust.  10 opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

12. O  ustalonych  formach,  sposobach,  wymiarze  i  okresie  udzielania  pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły informuje rodziców w formie pisemnej.

13. Objęcie ucznia zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga 
zgody rodziców. 

14. Zasady organizowania wyżej wymienionych form pomocy określają odrębne przepisy. 

§ 9.

Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych  uczniów,  w  tym  diagnozowanie 
indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości 
psychofizycznych  uczniów  w  celu  określenia  mocnych  stron,  predyspozycji, 
zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów oraz  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych  lub 
trudności  w  funkcjonowaniu  uczniów,  w  tym  barier  i  ograniczeń  utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych  stanowiących  barierę  i  ograniczających  aktywne  i  pełne 
uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 
do rozpoznanych potrzeb;
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4) podejmowanie  działań  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień  i  innych  problemów 
młodzieży;

5) minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom 
zachowania  oraz  inicjowanie  różnych  form  pomocy  w  środowisku  szkolnym 
i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie  i  prowadzenie  działań  mediacyjnych  i  interwencyjnych  w  sytuacjach 
kryzysowych;

7) pomoc  rodzicom  i  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu  indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz 
możliwości  psychofizycznych  uczniów  w  celu  określenia  mocnych  stron, 
predyspozycji,  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów oraz  przyczyn  niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 10.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie  logopedyczne,  w  tym  prowadzenie  badań  przesiewowych  w  celu  
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców 
i  nauczycieli  w  zakresie  stymulacji  rozwoju  mowy  uczniów  i  eliminowania  jej  
zaburzeń;

3) podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń  
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz 
możliwości  psychofizycznych  uczniów  w  celu  określenia  mocnych  stron, 
predyspozycji,  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów oraz  przyczyn  niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 11.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne  diagnozowanie  zapotrzebowania  uczniów  na  informacje  edukacyjne 
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;
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2) gromadzenie,  aktualizacja  i  udostępnianie  informacji  edukacyjnych  i  zawodowych 
właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

4) współpraca  z  innymi  nauczycielami  w  tworzeniu  i  zapewnieniu  ciągłości  działań 
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

5) wspieranie nauczycieli,  wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 3

Organy szkoły i ich zadania

§ 12.

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

2. Dyrektor szkoły, zwany dalej ,,dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym 
szkoły pełniącym funkcje zarządcze.

3. Dyrektor  wykonuje  obowiązki,  a  także  posiada  uprawnienia  określone  w  odrębnych 
przepisach dla:

1) kierownika jednostki organizacyjnej, którą zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) kierownika jednostki budżetowej w której odpowiada za całość gospodarki finansowej 
w tym organizowanie zamówień publicznych;

3) organu administracji  publicznej  w sprawach wydawania  decyzji  administracyjnych, 
postanowień  i  zaświadczeń  oraz  innych  oddziaływań  administracyjno-prawnych  na 
podstawie odrębnych przepisów;

4) dyrektora publicznej branżowej szkoły I stopnia specjalnej;

5) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły.

4. Szczegółowe  kompetencje  dyrektora  określa  ustawa  oraz  przepisy  powszechnie 
obowiązujące dotyczące kompetencji wymienionych w ust. 3.

5. Dyrektor  w  wykonaniu  kompetencji  wymienionych  w  ust.3,  dąży  do  zapewnienia 
wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych mu zadań.

6. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
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3) realizuje  uchwały  rady  pedagogicznej,  podjęte  w  ramach  ich  kompetencji 
stanowiących;

4) dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły  i  ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) 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, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie  kształcenia 
specjalnego ucznia;

10) organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- 
pedagogicznej;

11) zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu 
na  stan  zdrowia,  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się  oraz  niepełnosprawność  na 
podstawie opinii lekarza lub poradni psychologiczno-pedagogicznej;

12) współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
młodzieżą, w tym udostępnia ich dane osobowe celem właściwej realizacji tej opieki;

13) stwarza warunki do realizacji projektów unijnych;

14) motywuje nauczycieli do innowacji i podnoszenia kwalifikacji;

15) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego 
biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne może w danym roku 
szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

16) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych 
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  po zasięgnięciu  opinii  rady pedagogicznej, 
rady  rodziców i  samorządu  uczniowskiego,  może  za  zgodą organu prowadzącego, 
ustalić  inne  dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych,  pod 
warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty;

17) zapewnia  bezpieczeństwo uczniom i  nauczycielom w czasie  zajęć organizowanych 
przez szkołę, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych 
i  higienicznych  warunków  korzystania  z  obiektów  należących  do  szkoły,  w  tym 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy;

18) po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej  dopuszcza  do  użytku  w  danej  szkole 
zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;

19) dokonuje oceny pracy nauczycieli.

7. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów, który pomimo 
licznych interwencji nie uczęszcza do szkoły lub złożył wniosek o skreślenie z listy uczniów. 
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Skreślenie  następuje  na  podstawie  uchwały  rady  pedagogicznej,  po  zasięgnięciu  opinii 
samorządu uczniowskiego. 

8. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, przenieść ucznia do innego oddziału w obrębie 
tej samej szkoły.

9. Dyrektor  jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w  szkole  nauczycieli 
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych  nauczycielom  i  innym 
pracownikom szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach  
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
szkoły.

10. Dyrektor  szkoły  w  wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje  z  radą  pedagogiczną, 
rodzicami i samorządem uczniowskim.

11. W przypadku nieobecności w pracy dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje 
wyznaczony wicedyrektor.

§ 13.

1. Wicedyrektor  podpisuje  dokumenty  w  zastępstwie  lub  z  upoważnienia  dyrektora, 
używając  własnej  pieczątki  o  treści  ,,Wicedyrektor  Zespołu  Szkół  Specjalnych  Nr  8 
w Tychach”.

2. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie i nadzorowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) dbanie o właściwą dyscyplinę pracy nauczycieli;

3) przeciwdziałanie  niedostosowaniu  społecznemu,  demoralizacji,  przemocy  przez 
osobiste działania, współpracę z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas;

4) dbanie o bezpieczeństwo uczniów.

3. Szczegółowy  zakres  zadań,  odpowiedzialności  i  uprawnień  wicedyrektorów  określa 
dyrektor.

§ 14.

1. Rada Pedagogiczna Szkoły zwana dalej ,,radą pedagogiczną” jest kolegialnym organem 
zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej nr  5 
wchodzącej w skład zespołu dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

3. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
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1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  eksperymentów  pedagogicznych  w  szkole  po 
zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

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.

5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

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

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 
w  ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

6. Rada pedagogiczna działa na podstawie ,,Regulaminu Rady Pedagogicznej  Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 8”, który określa:

1) organizację zebrań ogółu i zespołów nauczycieli;

2) sposób powiadomienia członków rady pedagogicznej o porządku i terminie zebrania;

3) sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej i zespołów;

4) wykaz stałych zespołów nauczycieli;

5) sposób  głosowania,  w tym  wykaz  spraw w których  przeprowadza  się  głosowanie 
tajne.

7. Rada pedagogiczna wyraża swoją wolę w formie uchwał.

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  w obecności 
co najmniej połowy jej członków.

9. Osoby biorące udział w zebraniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na 
zebraniu rady pedagogicznej  szkoły,  które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

10. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 
zapraszane  przez  jej  przewodniczącego  za  zgodą  lub  na  wniosek  rady  pedagogicznej, 
w  tym  przedstawiciele  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.
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§ 15.

1. Rada  rodziców  jest  kolegialnym  organem  szkoły  reprezentującym  ogół  rodziców 
w danym roku szkolnym.

2. Rada  rodziców  szkoły  podstawowej  tworzy  jedną  radę  rodziców  Zespołu  Szkół 
Specjalnych nr 8.

3. Rada  rodziców  uchwala  regulamin  swojej  działalności,  w  którym  określa 
w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców;

3) zasady gromadzenia, przechowywania i wydatkowania funduszy przeznaczonych na 
wspieranie działalności statutowej szkoły;

4) sposób  głosowania,  w tym  wykaz  spraw w których  przeprowadza  się  głosowanie 
tajne.

4. Rada rodziców tworzy  warunki  współdziałania  rodziców z  nauczycielami  w realizacji 
statutowych zadań szkoły.

5. Szczegółowe kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.

6.  Rada  rodziców  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek  grupy  rodziców  występuje 
z wnioskiem do dyrektora, we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności:

1) uchwala  w  porozumieniu  z  radą  pedagogiczną  program  wychowawczo  - 
profilaktyczny;

2) opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora;

3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
szkoły.

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 
porozumienia  z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo -  profilaktycznego 
szkoły,  program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu 
przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 
rodziców określa regulamin rady rodziców.

9. Fundusze  gromadzone  przez  radę  rodziców  mogą  być  przechowywane  na  odrębnym 
rachunku bankowym rady rodziców.

10. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na 
tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę 
rodziców.

§ 16.

1. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia tworzą jeden samorząd Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 8.
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2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 
reprezentantami ogółu uczniów.

3. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 
wszystkich  sprawach  szkoły  w  szczególności  dotyczących  realizacji  podstawowych  praw 
uczniów, takich jak:

1) prawo  do  zapoznawania  się  z  programem  nauczania,  z  jego  treścią,  celem 
i stawianymi wymaganiami;

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

3) prawo  do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiające  zachowanie  właściwych 
proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością  rozwijania  i  zaspokajania 
własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz 
rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi 
w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

§ 17.

1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

2. Działalność organów jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

4. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły podejmowanych 
i planowanych działaniach przez:

1) zarządzenia wewnętrzne dyrektora szkoły;

2) ogłoszenia  wywieszane  na  tablicy  ogłoszeń  w  pokoju  nauczycielskim  oraz  na 
korytarzu na parterze budynku szkoły;

3) zebrania  rady  pedagogicznej,  pracowników administracji  i  obsługi  szkoły  z  kadrą 
kierowniczą  szkoły,  rodziców  z  nauczycielami,  wychowawcami  klas  i  dyrektorem 
szkoły;

4) apele szkolne;

5) gazetę szkolną.

5. Wszystkie  organy szkoły  współdziałają  ze  sobą  w sprawach kształcenia,  wychowania 
i opieki młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.

6. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 
szacunku,  umożliwiając  swobodne  działanie  i  podejmowanie  decyzji  w granicach  swoich 
kompetencji.
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7. Rodzice  i  uczniowie  przedstawiają  wnioski  i  opinie  organom  szkoły  poprzez  swoje 
reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

8. Rada  Rodziców  i  Samorząd  Uczniowski  przedstawiają  swoje  wnioski  i  opinie 
dyrektorowi  szkoły  lub  radzie  pedagogicznej  w  formie  pisemnej  lub  ustnej  podczas 
protokołowanych posiedzeń tych organów.

9. Wnioski  i  opinie  są  rozpatrywane  na  najbliższych  posiedzeniach  zainteresowanych 
organów,  a  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  wymagających  podjęcia  szybkiej 
decyzji w terminie 7 dni.

10. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych 
lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

§ 18.

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem tych organów jest 
dążenie  do  rozstrzygnięcia  sporu  w  trybie  negocjacji,  w  których  udział  biorą  wyłącznie 
członkowie tych organów.

2. Zaistniałe  konflikty  oraz  spory  między  wymienionymi  organami  rozstrzyga  się 
w  pierwszej  kolejności  wewnątrz  szkoły,  poprzez  dialog  przedstawicieli  stron  konfliktu, 
zawsze z udziałem dyrektora. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor. 

3. Rodzice mają  prawo odwołania  się  od decyzji  dyrektora  do organu prowadzącego lub 
kuratora oświaty, według kompetencji w przedmiocie rozstrzyganego zagadnienia.

4. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu to mediatorem jest osoba wskazana przez 
organ wykonawczy organu prowadzącego jako mediator.

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

§ 19.

1. Organizację  branżowej  szkoły  I  stopnia  określa  arkusz  organizacyjny  zespołu,  będący 
zbiorczym arkuszem organizacyjnym jednostek wchodzących w skład zespołu.

2. Szkoła  kształci  młodzież  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  lekkim, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

3. Szkoła  jest  jednostką  feryjną.  Terminy rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych,  przerw  świątecznych  oraz  ferii  zimowych  i  letnich  określają  odrębne 
przepisy.

4. Dyrektor w terminie do 30 września, publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz 
organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

5. Podstawową  formą  pracy  szkoły  są  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  w  systemie 
klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

6. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz.7.10.

22



7. Godzina  lekcyjna  trwa  45  minut.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, 
zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym 
rozkładzie zajęć.

8. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.

9. W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  prowadzenie  zajęć,  o  których  mowa 
w ust. 8, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas trwania 
zajęć w okresie tygodniowym.

10. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

11. Oddziałem  opiekuje  się  nauczyciel  –  wychowawca.  Dla  zapewnienia  ciągłości  pracy 
wychowawczej stosuje się zasadę, aby jeden wychowawca prowadził swój zespół klasowy 
przez dany etap kształcenia.
12. W branżowej szkole I stopnia podział na grupy jest obowiązkowy na:

1) obowiązkowych  zajęciach  z  informatyki (liczba  uczniów  w  grupie  nie  może 
przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej);

2) obowiązkowych  zajęciach  z  języka  obcego  nowożytnego,  przy  podziale  na  grupy 
należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;

3) obowiązkowych  zajęciach  edukacyjnych  z  zakresu  kształcenia  w  zawodzie,  dla 
których  z  treści  programu nauczania  do  zawodu wynika  konieczność  prowadzenia 
ćwiczeń;

4) na zajęciach praktycznej nauki zawodu.

13. Zajęcia z języka obcego nowożytnego mogą być realizowane na dwóch poziomach:

1) poziom IV.0 – dla początkujących;

2) poziom IV.1 – dla kontynuujących naukę.

14. Uczniom,  którym  stan  zdrowia  uniemożliwia  lub  znacznie  utrudnia  uczęszczanie  do 
szkoły, szkoła zapewnia nauczanie indywidualne:

1) nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoły w sposób zapewniający realizację 
wskazań  wynikających  z  potrzeb  edukacyjnych  i  zalecanych  form  pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  oraz  na  okres  określony  w  orzeczeniu  o  potrzebie 
nauczania indywidualnego;

2) nauczanie  indywidualne  ucznia  prowadzone  jest  w  miejscu  pobytu  ucznia  przez 
nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć.

§ 20.

1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację roku szkolnego z uwzględnieniem 
danych  zatwierdzonych  w  arkuszu  organizacyjnym  oraz  decyzji  organu  prowadzącego 
podjętych w innym trybie. Arkusz organizacji pracy szkoły określa w szczególności:

1) liczbę oddziałów;
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2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3) dla poszczególnych oddziałów:

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  w tym godzin 
zajęć prowadzonych w grupach,

b) tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych,

c) wymiar godzin z zakresu doradztwa zawodowego,

d) liczbę  pracowników  ogółem,  w  tym  pracowników  zajmujących  stanowiska 
kierownicze,

e) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz 
z  informacją  o  ich  stopniu  awansu  zawodowego  i  kwalifikacjach  oraz  liczbę 
godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

f) liczbę pracowników administracji i obsługi,

g) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący szkołę, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności 
przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli,

h) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

2. Podstawą  organizacji  pracy  szkoły  jest  tygodniowy  rozkład  zajęć  edukacyjnych  dla 
poszczególnych  oddziałów  zaopiniowany  przez  radę  pedagogiczną  i  zatwierdzony  przez 
dyrektora szkoły.

3. Pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi uczniowie korzystają z przerw pod 
opieką nauczyciela dyżurującego. W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na dysfunkcje, 
uczniowie pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi korzystają z odpoczynku pod 
nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 21.

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 
kształcenia ogólnego i praktycznego;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) zajęcia rewalidacyjne;

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia  rozwijające zainteresowania  i  uzdolnienia  uczniów w szczególności  w celu 
kształtowania ich aktywności i kreatywności;

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

7) zajęcia religii/etyki;
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8) zajęcia  z  wiedzy  o  życiu  seksualnym  człowieka,  o  zasadach  świadomego 
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartościach rodziny.

2. Szkoła stwarza warunki w zakresie działalności innowacyjnej.

3. Szkoła  organizuje  zajęcia  pozalekcyjne  zgodnie  z  potrzebami  uczniów  oraz 
możliwościami organizacyjnymi i finansowymi szkoły.

§ 22.

Dla  realizacji  celów  statutowych  branżowa  szkoła  I  stopnia  posiada  odpowiednie 
pomieszczenia z niezbędnym wyposażeniem, w tym: 

1) pracownie specjalistyczne:

a) komputerową, 

b) muzyczną,

c) gastronomiczną,

d) tyflopedagogiki,

e) Warnkego,

f) Tomatisa,

g) Biofeedback,

h) integracji sensorycznej,

i) hydroterapii.

2) sale dydaktyczne do nauki przedmiotów oraz prowadzenia zajęć rewalidacyjnych;

3) kuchnię szkolną;

4) bibliotekę  szkolną  z  wypożyczalnią  i  czytelnią  oraz  multimedialnym  centrum 
informacyjnym (MCI);

5) dwie sale gimnastyczne;

6) boisko wielofunkcyjne;

7) gabinet pielęgniarki szkolnej;

8) świetlice;

9) stołówkę szkolną.

§ 23.

1. Szkoła  organizuje  zajęcia  praktyczne  na  terenie  Zespołu  Szkół  Specjalnych  nr  8, 
w wymiarze godzin zgodnych z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.

2. Uczeń zobowiązany jest przestrzegać:

1) regulaminu pracowni gastronomicznej;
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2) regulaminu zajęć praktycznych w kuchni szkolnej;

3) zasad GMP/GHP oraz systemu HACCP;

4) przepisów bhp i ochrony ppoż.

3. Do pracowni i kuchni szkolnej należy wchodzić i wychodzić za wiedzą i zgodą opiekuna 
pracowni.

4. W pracowni i kuchni szkolnej obowiązuje strój ochronny – lniana/bawełniana biała bluza 
i spodnie (zapaska) lub fartuch z długimi rękawami, czepek na głowę, ściereczka, rękawica 
kuchenna oraz zakryte i odporne na poślizg obuwie.

5. Odzież ochronna powinna być czysta.

6. Uczeń przystępujący do pracy na zajęciach praktycznych musi  być zdrowy i  posiadać 
aktualną książeczkę zdrowia, za aktualność badań odpowiada uczeń.

7. W przypadku stwierdzenia zmian chorobowych lub uszkodzeń skóry, np. ran, uczeń ma 
obowiązek  przed  rozpoczęciem pracy  zgłosić  się  do  nauczyciela  celem oceny,  czy  może 
zostać dopuszczony do zajęć, rany muszą zostać osłonięte opatrunkiem wodoszczelnym.

8. Osoby chore lub podejrzane o chorobę zostają odsunięte od pracy.

9. Stanowisko pracy uczniowi przydziela nauczyciel i nie wolno go zmieniać samowolnie.

10. Przed przystąpieniem do zajęć należy umyć ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji; 
następnie sprawdzić swoje stanowisko pracy - uszkodzenia i braki zgłosić nauczycielowi.

11. Za stan pracowni i jej wyposażenie odpowiada cała grupa odbywająca zajęcia.

12. Pracować zgodnie z ustalonym harmonogramem.

13. Wszyscy uczniowie mają obowiązek zachować higienę osobistą, czystość rąk i całego  
ciała, posiadać czyste paznokcie krótko obcięte, włosy spięte i zakryte.

14. Nie  należy  rzucać  odpadków  na  podłogę  i  rozlewać  wody,  rozlane  płyny  wytrzeć 
natychmiast.

15. Z urządzeń korzystać zgodnie z instrukcją obsługi - nie zbliżać rąk do ruchomych części 
pracujących urządzeń.

16. Nie dotykać urządzeń elektrycznych mokrymi rękoma.

17. Nie wymachiwać ostrym sprzętem kuchennym.

18. Oszczędnie używać wody i detergentów.

19. Oszczędnie gospodarować surowcami, półproduktami oraz produktami kulinarnymi.

20. Właściwie przechowywać surowce, półprodukty oraz wyroby kulinarne.

21. Po  pracy  uporządkować  swoje  stanowisko,  odnieść  na  właściwe  miejsca  sprzęt 
i narzędzia.

22. W  razie  wypadku:  wyłączyć  urządzenie  stanowiące  zagrożenie,  poinformować 
nauczyciela,  udzielić  pierwszej  pomocy,  w  razie  potrzeby  wezwać  pomoc  medyczną  - 
dzwonić pod numer 112.
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§ 24.

1. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia korzystają z biblioteki z wypożyczalnią i czytelnią 
oraz multimedialnym centrum informacyjnym (MCI).

2. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.

3. Godziny pracy biblioteki są wyszczególnione na drzwiach biblioteki i stronie internetowej 
szkoły. 

4. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
oraz rodzice.

5. Zbiorami  biblioteki  są  dokumenty  piśmiennicze  (książki,  czasopisma)  i  dokumenty 
niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).

6. Biblioteka szkolna współpracuje z:

1) uczniami w zakresie:

a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,

c) rozbudzania u uczniów nawyku szacunku do książek i odpowiedzialności za ich 
wspólne użytkowanie,

d) kształtowania  zainteresowań  czytelniczych  oraz  podnoszenia  wrażliwości  
kulturowej i społecznej;

2) nauczycielami w zakresie:

a) wspierania nauczycieli w procesie dydaktycznym-wychowawczym,

b) udostępniania  programów  nauczania,  podręczników,  materiałów  edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych,

c) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych,

d) przekazywania  wychowawcom  informacji  o  stanie  czytelnictwa  uczniów  oraz 
sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;

3) rodzicami w zakresie:

a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe,

b) przekazywania  informacji  o  stanie  czytelnictwa  uczniów  oraz  sposobie 
wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki,

c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów 
przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży,

d) pomocy w wyborze literatury;

4) innymi bibliotekami w zakresie:

a) organizowania wspólnych imprez czytelniczych,

b) wymiany wiedzy i doświadczeń,
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c) wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych,

d) promowania  działań  i  wydarzeń  realizowanych  przez  biblioteki  publiczne 
i bibliotekę pedagogiczną.

7. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 8.

8. Biblioteka  przeprowadza  skontrum  księgozbioru  z  uwzględnieniem  przepisów 
o bibliotekach.

§ 25.

1. W  celu  zapewnienia  prawidłowej  realizacji  zadań  opiekuńczych,  w  szczególności 
prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie szkoły.

3. Szkoła zapewnia dożywianie w formie obiadu.

4. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

5. Warunki  korzystania  ze  stołówki  szkolnej,  w  tym  wysokość  opłat  za  posiłki,  ustala 
dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

§ 26.

1. Dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców, 
organizację  dojazdu  do  szkoły  lub  inne  okoliczności  wymagające  zapewnienia  opieki 
w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

2. Sposób funkcjonowania świetlicy, w tym organizację dowozu uczniów do szkoły określa 
wewnętrzny regulamin. 

3. Świetlica  zapewnia  zajęcia  świetlicowe  uwzględniające  potrzeby  edukacyjne  oraz 
rozwojowe  uczniów,  a  także  ich  możliwości  psychofizyczne,  w  szczególności  zajęcia 
rozwijające  zainteresowania  i  zapewniające  prawidłowy  rozwój  fizyczny  oraz  odrabianie 
lekcji.

4. Zajęcia  świetlicowe odbywają się  w świetlicy oraz w miejscach wyznaczonych przez 
dyrektora, w tym w salach lekcyjnych, bibliotece i sali gimnastycznej.

5. W  swych  celach  i  zadaniach  uwzględniają  podstawowe  funkcje  czasu  wolnego: 
odpoczynek (regenerację sił fizycznych i psychicznych), rozrywkę, która wyzwala przyjemne 
emocje, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań. 

6. Główne zadania świetlicy: 

1) organizowanie pomocy w nauce;

2) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

3) kształtowanie nawyków kultury bycia;

4) wdrażanie do dbałości o higienę i czystość osobistą;
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5) dbanie o czystość otoczenia;

6) organizowanie gier i zabaw ruchowych;

7) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;

8) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

7. Świetlice  realizują  swoje  zadania  na  podstawie  rocznego  planu  pracy  dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz tygodniowego harmonogramu zajęć. 

8. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie dojeżdżający z innych 
miejscowości oraz uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, a w szczególności 
rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i dysfunkcyjnych.

9. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na pisemny wniosek rodziców.

10. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest bezpłatne. 

11. Zakres zajęć świetlicy w dniach wolnych od nauki szkolnej określa dyrektor. 

12. Zasady funkcjonowania świetlicy określa odrębny regulamin.

§ 27.

1. Dyrektor  szkoły  na  początku  roku  szkolnego  podaje  do  publicznej  wiadomości 
harmonogram  spotkań  z  rodzicami  w  danym  roku  szkolnym.
2. Wychowawcy klas, psycholog,  pedagog, logopeda, wychowawcy świetlicy,  nauczyciel 
biblioteki,  nauczyciele  przedmiotów współdziałają  z  rodzicami  w zakresie  rozwiązywania 
problemów  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  uczniów.
3. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki 
i profilaktyki poprzez:

1) spotkania z rodzicami w postaci zebrań z wychowawcą;

2) konsultacje  indywidualne  rodziców  z  nauczycielami,  dyrektorem,  pedagogiem 
szkolnym, psychologiem zgodnie z harmonogramem indywidualnych konsultacji 
opracowanym na początku roku szkolnego; 

3) kontakty internetowe z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów;

4) przekazywanie  rodzicom  podczas  zebrań  i  konsultacji  wiedzy  na  temat  metod 
skutecznego  uczenia  się,  psychologii  rozwojowej  dzieci  i  młodzieży,  wychowania 
i profilaktyki;

5) tworzenie  przyjaznego  klimatu  do  aktywnego  angażowania  rodziców  w  sprawy 
szkoły;

6) udział  rodziców w imprezach  organizowanych  przez  szkołę,  w  tym  wyjazdów  na 
wycieczki oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości;

7) współudział  rodziców  w  tworzeniu,  opiniowaniu  i  uchwalaniu  wybranych 
dokumentów pracy szkoły;
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8) rozwiązywanie  na  bieżąco  wszelkich  nieporozumień  i  konfliktów  mogących 
niekorzystnie  wpływać  na  pracę  szkoły  lub  samopoczucie  uczniów,  rodziców 
i nauczycieli.

§ 28.

1. Sposoby przekazywania informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce:

1) rozmowa:

a) indywidualna (kontakt osobisty lub telefoniczny),

b) w  grupie  (w  obecności  specjalistów,  nauczycieli,  dyrekcji  szkoły  lub  innych 
rodziców);

2) korespondencja:

a) wpis do zeszytu ucznia, list polecony,

b) pogadanki, spotkania grupowe, indywidualne.

2. Informacja  o  ocenach  przekazywana  jest  najpóźniej  miesiąc  przed  zebraniem 
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej w formie:

1) nauczyciel  przedmiotu  informuje  ucznia  na  lekcji  o  planowanych  śródrocznych 
i  rocznych  ocenach  z  przedmiotów  i  zachowania  oraz  wpisuje  je  do  dziennika 
ołówkiem;

2) wychowawca  wpisuje  proponowane  oceny  śródroczne/roczne  na  przygotowanym 
przez  siebie  formularzu  ,,Proponowane  oceny  śródroczne/roczne”  a  na  spotkaniu 
z rodzicami przekazuje je rodzicom;

3) w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu nauczyciel-wychowawca przekazuje 
formularz niezwłocznie uczniowi w celu dostarczenia go rodzicowi,  który w trybie 
pilnym (do trzech dni po otrzymaniu w/w formularza) zgłasza się do wychowawcy;

4) w sytuacji gdy przekazanie formularza rodzicowi lub uczniowi nie jest możliwe, bądź 
rodzic nie zgłasza się u wychowawcy nauczyciel-wychowawca odnotowuje ten fakt 
w dzienniku  i  wysyła  informację  o  proponowanych  ocenach  listem poleconym na 
adres do korespondencji wskazany przez rodzica.

3. Nauczyciele  nie  mają  obowiązku  udostępniać  do  korespondencji  z  rodzicami  swoich 
prywatnych numerów telefonów, adresów domowych i e-mailowych.

§ 29.

Formy współdziałania nauczycieli i rodziców  uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości  zadań  i  zamierzeń  dydaktyczno-wychowawczych  i  opiekuńczych 
w danym oddziale;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz przeprowadzania egzaminów;
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3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, 
jego  zachowania,  postępów  i  przyczyn  trudności  w  nauce  oraz  sposobów 
wyeliminowania braków;

4) uzyskiwania  informacji  i  porad  w  sprawach  wychowania  i  dalszego  kształcenia 
swoich dzieci;

5) wyrażania  i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii  na 
temat szkoły.

§ 30.

1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi nauki są zobowiązani do:

1) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

2) zapewnienia  dziecku  warunków  do  przygotowania  się  do  zajęć  szkolnych, 
zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały, pomoce i inne;

3) zapewnienia  dziecku  realizującemu  obowiązek  nauki  poza  szkołą  właściwych 
warunków nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami;

5) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych;

6) czynnego  uczestnictwa  w  różnych  formach  pedagogizacji  rodziców,  prelekcjach, 
warsztatach, pogadankach, konsultacjach; 

7) pomocy  w  organizacji  i  przeprowadzaniu  imprez  klasowych,  szkolnych 
i pozaszkolnych;

8) ścisłej  współpracy  z  wychowawcą  oddziału  w  realizacji  zadań  wynikających 
z  programu  wychowawczo-profilaktycznego,  zadań  z  planu  pracy  wychowawcy 
klasowego, zajęć z wychowawcą;

9) zgłaszania  się  do  szkoły  na  zaproszenie  wychowawcy  lub  innych  nauczycieli, 
w możliwie szybkim czasie;

10) wdrażania do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia 
szkolnego i prywatnego;

11) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy 
lub  nauczyciela  na  ten  temat  stwarzałaby  dla  dziecka  zagrożenie  bezpieczeństwa 
zdrowia lub życia;

12) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie 
fizyczne i psychiczne;

13) promowania zdrowego stylu życia.

2.  W  przypadku  konieczności  wyjaśnień  w  zakresie  pracy  danego  nauczyciela,  rodzice 
bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających 
mediacji,  w  roli  mediatora  występuje  w  pierwszej  kolejności  wychowawca  oddziału, 
a następnie dyrektor szkoły.
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§ 31.

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej (WSDZ) to ogół działań 
podejmowanych  przez  szkołę  w celu  przygotowania  uczniów do wejścia  na  rynek  pracy, 
dokonywania racjonalnych wyborów życiowych, w oparciu o właściwą samoocenę i rzetelną 
informację jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

2. Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy w wejściu na rynek pracy 
lub wyborze dalszego kierunku kształcenia. 

3. WSDZ realizowane jest poprzez:

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego;

2) prowadzenie  grupowych  zajęć  aktywizujących,  przygotowujących  uczniów  do 
świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:

a) wykorzystania  posiadanych uzdolnień i  talentów przy wykonywaniu przyszłych 
zadań zawodowych,

b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością 
w życiu zawodowym,

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi 
i dla uczniów niedostosowanych społecznie;

d) upowszechniania  wśród  uczniów  i  rodziców  informacji  o  aktualnym 
i  prognozowanym  zapotrzebowaniu  na  pracowników,  średnich  zarobkach 
w  poszczególnych  branżach  oraz  dostępnych  stypendiach  i  systemach 
dofinansowania kształcenia.

4. Plan działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje 
zespół nauczycieli ds. doradztwa zawodowego.

§ 32.

1. Szkoła organizuje  i  realizuje  działania  w zakresie  wolontariatu  poprzez Szkolny Klub 
Wolontariusza prowadzący w ramach zajęć pozalekcyjnych.

2. W ramach działalności klubu uczniowie w szczególności:

1) rozwijają postawy otwartości, życzliwości, zaangażowania i wrażliwości na potrzeby 
innych;

2) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej 
i bezinteresownej pomocy innym;

3) podejmują  działania  pomocowe na  rzecz  niepełnosprawnych,  chorych  i  samotnych 
osób w zależności od swoich możliwości;

4) pomagają rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;

5) uczestniczą w obszarze życia społecznego i środowiska naturalnego;
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6) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy 
na rzecz szkoły;

7) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;

8) promują życie bez uzależnień;

9) rozwijają zainteresowania i wskazują autorytety.

3. Opiekunem  Szkolnego  Klubu  Wolontariusza  jest  nauczyciel  lub  nauczyciele,  którzy 
wyrażają  chęć  organizacji  wolontariatu  uczniów  i  zaangażowania  się  w  bezinteresowną 
służbę potrzebującym.

4. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, 
rodzice.

5. Szkolny  Klub  Wolontariusza  wspólnie  ze  swoim opiekunem opracowuje  roczny  plan 
pracy.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 33.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych 
na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych (administracyjnych) i obsługi.

2. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art.100 Kodeksu pracy.

3. Nauczyciele zobowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

4. Podstawowe  obowiązki  dla  pracowników  samorządowych  określa  ustawa 
o pracownikach samorządowych.

5. Czas pracy i zakres obowiązków pielęgniarki wyznacza kierownik właściwej placówki 
medycznej.

§ 34.

1. Nauczyciele są zobowiązani w szczególności:

1) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia przedmiotów i innych 
zajęć,  realizować  je  zgodnie  z  tygodniowym  rozkładem  zajęć  lekcyjnych 
i pozalekcyjnych oraz zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania;

2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, 
krytycyzm,  otwartość  i  elastyczność  myślenia  wynikające  ze  wzbogacenia  wiedzy, 
umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie;

3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie działań w toku 
zajęć  lekcyjnych  umożliwiając  rozwój  zarówno  uczniów zdolnych  jak  i  mających 
trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne;
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4) ukazywać  związki  pomiędzy  poszczególnymi  zajęciami  edukacyjnymi,  uogólniać 
wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;

5) rozwijać u uczniów wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność 
postępu społecznego;

6) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne 
i  estetyczne,  przyswajanie  których  umożliwia  świadomy  wybór  celów  i  dróg 
życiowych,  wskazywać na społeczną  użyteczność przekazywanej  wiedzy dla  dobra 
człowieka;

7) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;

8) wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne;

9) systematycznie  kontrolować  miejsce  prowadzenia  zajęć  pod  względem 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

10) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia organizowanego przez dyrektora;

11) przestrzegać statutu szkoły;

12) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

13) używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych;

14) kontrolować obecność uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

15) pełnić  dyżury  podczas  przerw  śródlekcyjnych  zgodnie  z  opracowanym 
harmonogramem;

16) właściwie  przygotowywać  się  do  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych 
i opiekuńczych;

17) dbać o poprawność językową, własną i uczniów;

18) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne;

19) wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;

20) służyć  pomocą  nauczycielom  rozpoczynającym  pracę  pedagogiczną,  studentom 
i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywających praktyki;

21) aktywnie  uczestniczyć  w  zebraniach  rady  pedagogicznej  i  zebraniach  zespołów 
nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych;

22) rzetelnie przygotowywać uczniów do olimpiad, konkursów, zawodów sportowych;

23) udzielać rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu.

2. Nauczyciele, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania zobowiązani są:

1) doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej;

2) wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;

3) sprawiedliwie  traktować  wszystkich  uczniów  oraz  bezstronnie  i  obiektywnie  ich 
oceniać;

4) udzielać  pomocy  w  przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych  w  oparciu 
o rozpoznawanie potrzeb uczniów;
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5) indywidualizować  pracę  z  uczniem  na  zajęciach  edukacyjnych  odpowiednio  do 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

6) dostosować  odpowiednio  program  nauczania  do  indywidualnych  potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

7) informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
o postępach w tym zakresie;

8) do  pisemnego  poinformowania  wychowawców  oddziałów  o  zagrożeniu  oceną 
niedostateczną  lub  nieklasyfikowaniem  z  zajęcia  edukacyjnego  5  tygodni  przed 
zebraniem klasyfikacyjnym;

9) kształtować  postawy  patriotyczne,  obywatelskie  i  prospołeczne  poprzez  aktywny 
udział w uroczystościach szkolnych, apelach;

10) rzetelnie,  terminowo i  systematycznie  prowadzić  wymaganą  dokumentację  procesu 
dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego;

11) sporządzać plan dydaktyczny z nauczanych zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału 
i przedstawiać go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły najpóźniej do końca września 
każdego roku szkolnego;

12) zapewniać  pełną  opiekę  uczniom  podczas  zajęć  edukacyjnych  obowiązkowych, 
dodatkowych i nadobowiązkowych, imprez szkolnych i środowiskowych, wycieczek, 
wyjazdów oraz przestrzegać przepisy bhp.

3. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

1) życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  powierzonych  mu  uczniów  oraz  reagowanie  na 
wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa uczniów;

2) zwracanie  uwagi  na  osoby  postronne  przebywające  na  terenie  szkoły,  a  w  razie 
potrzeby zawiadomienie pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych;

3) zawiadomienie  dyrektora  o  wszelkich  dostrzeżonych  na terenie  szkoły zdarzeniach 
noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia 
uczniów;

4) udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i natychmiastowe wezwanie 
pielęgniarki szkolnej;

5) niezwłoczne  wezwanie  pogotowia  ratunkowego  w  sytuacji  zagrożenia  życia  lub 
zdrowia,  poinformowanie  dyrektora,  pracownika  służby  bhp  oraz  społecznego 
inspektora pracy o zaistniałym wypadku. 

4. Nauczyciel ma prawo do:

1) wyboru metod pracy, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych 
w zakresie nauczanego przedmiotu;

2) doboru  treści  programowych  w  przypadku  prowadzenia  kół  zainteresowań,  koła 
przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych;

3) ustalania i wystawiania ocen bieżących, klasyfikacyjnych: śródrocznych i rocznych, 
oraz końcowych zgodnie z  warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego;
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4) współdecydowania o ocenie zachowania ucznia;

5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 
uczniów;

6) czynnego uczestnictwa w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły.

5. Nauczyciel  odpowiada  służbowo  przed  dyrektorem,  organem prowadzącym,  organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny, oraz cywilnie lub karnie za: 

1) poziom  wyników  dydaktyczno  -  wychowawczych  w  obrębie  realizowanych  zajęć 
edukacyjnych;

2) stan  warsztatu  pracy,  sprzętów  i  urządzeń  oraz  przydzielonych  mu  środków 
dydaktycznych;

3) skutki  braku  nadzoru  nad  bezpieczeństwem  uczniów  podczas  zajęć  lekcyjnych, 
pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek/wyjść, dyżurów na przerwach śródlekcyjnych;

4) zniszczenie  lub stratę  powierzonych  mu elementów majątku  szkolnego wynikające 
z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia;

5) uchybienia przeciwko porządkowi pracy;

6) uchybienia przeciwko godności zawodu nauczyciela;

7) niewypełnienie powierzonych mu obowiązków. 

6. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje dyrektor i wicedyrektorzy szkoły.

§ 35.

1. Do  zadań  wychowawcy należy  tworzenie  warunków wspomagających  rozwój  ucznia, 
proces  jego  uczenia  się  oraz  przygotowanie  do  życia  w  rodzinie  i  społeczeństwie, 
a w szczególności:

1) diagnoza potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywana 
na  początku  każdego  roku  szkolnego  oraz  w  trakcie  roku  szkolnego  poprzez 
ankietowanie  uczniów  i  ich  rodziców,  rozmowy  diagnostyczne,  wywiady,  zajęcia 
warsztatowe; 

2) poznanie osobowości,  warunków życia  i  stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich 
rozwoju psychofizycznego i pozytywnych cech charakteru; 

3) współdziałanie  z  innymi  pracownikami  pedagogicznymi  zatrudnionymi  w  szkole 
poprzez:  uzgadnianie  z  nimi  treści  indywidualnych  programów  edukacyjnych 
określających  zakres  zintegrowanych  działań  edukacyjno  –  terapeutycznych 
i rewalidacyjnych;

4) koordynowanie  pracy  zespołu  ds.  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  który 
opracowuje  indywidualny  program  edukacyjno-terapeutyczny  po  dokonaniu 
wielospecjalistycznej  oceny  poziomu  funkcjonowania  ucznia  oraz  uwzględniając 
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

5) koordynowanie realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych na 
danym etapie edukacyjnym;
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6) dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 
uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 
uczniowi;

7) systematyczna współpraca z rodzicami uczniów, organizowanie spotkań klasowych, 
przeprowadzanie  rozmów  indywidualnych,  pedagogizacja,  ankietowanie, 
diagnozowanie funkcjonowania systemu rodzinnego;

8) systematyczna  współpraca  z  nauczycielami,  pedagogiem  szkolnym,  pielęgniarką 
szkolną,  udzielanie  uczniom pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej,  materialnej 
i  socjalnej,  ochrona  przed  skutkami  demoralizacji  i  uzależnień,  podejmowanie 
niezbędnych  działań  profilaktycznych,  resocjalizacyjnych,  opiekuńczych 
i wychowawczych, rozpoznawanie i eliminacja zagrożeń; 

9) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych 
wyników  w  nauce,  organizowanie  pomocy  uczniom mającym  trudności  w  nauce, 
otaczanie  dodatkową  opieką  uczniów  szczególnie  uzdolnionych  –  wspieranie, 
motywowanie, umożliwianie rozwijania zdolności i zainteresowań; 

10) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem 
i rozkładem pracy domowej; 

11) dbanie o regularne uczęszczanie  uczniów na zajęcia  edukacyjne,  badanie  przyczyn 
absencji, egzekwowanie obowiązku nauki; - informowanie koordynatora ds. realizacji 
obowiązku  szkolnego  najpóźniej  do  10  każdego  miesiąca,  o  nieobecnościach 
nieusprawiedliwionych ucznia w ilości powyżej 50% w miesiącu;

12) obliczanie frekwencji najpóźniej do 10 każdego miesiąca; 

13) motywowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, 
konkursach  przedmiotowych  i  pozaprzedmiotowych,  organizacjach  szkolnych, 
aktywnej działalności na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego; 

14) integrowanie  zespołu  klasowego,  kształtowanie  wzajemnych  stosunków  między 
uczniami opartych na życzliwości, tolerancji, współdziałaniu, koleżeństwie, przyjaźni, 
pomocy, rozwiązywanie i eliminacja konfliktów, problemów wychowawczych; 

15) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, 
czystość na terenie klasy, szkoły;

16) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn 
niewłaściwego  zachowania  uczniów,  podejmowanie  środków  zaradczych 
w  porozumieniu  z  zespołem  uczniowskim,  nauczycielami,  pedagogiem  szkolnym 
i rodzicami ucznia; 

17) wdrażanie  do  dbania  o  higienę,  stan  zdrowia,  stan  higieniczny  otoczenia  oraz  do 
przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią; 

18) informowanie  rodziców  ucznia  o  uzyskiwanych  przez  niego  ocenach  bieżących, 
klasyfikacyjnych: śródrocznych i rocznych oraz końcowych z poszczególnych zajęć 
edukacyjnych  oraz  ocenach  zachowania,  osiągnięciach,  sukcesach,  trudnościach 
w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych;

19) zapoznawanie  rodziców  uczniów  z  warunkami  i  sposobem  oceniania 
wewnątrzszkolnego,  kryteriami  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania 
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poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 
statutem,  programem  wychowawczo-profilaktycznym  szkoły,  tematyką  godzin 
wychowawczych,  działaniami  profilaktycznymi  i  wychowawczo-opiekuńczymi 
podejmowanymi w szkole, wynikami i analizą próbnych i właściwych egzaminów;

20) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących oddziału zgodnie z planem 
pracy szkoły, zarządzeniami dyrektora, uchwałami rady pedagogicznej; 

21) rzetelne,  systematyczne  i  terminowe  prowadzenie  dokumentacji  -  dziennika 
lekcyjnego,  arkuszy  ocen,  świadectw  promocyjnych  i  ukończenia  szkoły,  innej 
dokumentacji wymaganej w szkole; 

22) opracowanie  i  wdrażanie  oraz  przeprowadzanie  ewaluacji  –  we  współpracy 
z  zespołem  wychowawczym  –  programu  wychowawczo-profilaktycznego  szkoły, 
planu  wychowawczego  i  tematyki  godzin  wychowawczych  dla  danego  oddziału, 
harmonogramu imprez klasowych i szkolnych; 

23) ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie ustalania śródrocznej i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej  zachowania, oraz końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Wychowawca ma prawo do:

1) współdecydowania z samorządem klasowym i rodzicami ucznia o programie i planie 
działań wychowawczo – opiekuńczych i profilaktycznych na dany rok szkolny lub na 
dłuższe okresy; 

2) uzyskania  wsparcia,  pomocy  merytorycznej,  metodycznej  i  psychologiczno-
pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrektora, pedagoga 
szkolnego,  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej,  zespołów  wychowawczych 
i instytucji wspomagających szkołę.

3. Bezpośredni nadzór nad pracą wychowawców sprawuje dyrektor i wicedyrektorzy 
szkoły. 

§ 36.

1. Praca pedagogiczna  nauczyciela – bibliotekarza:

1) prowadzenie  działalności  informacyjnej,  propagandowej,  wizualnej,  słownej 
dotyczącej zbiorów i pracy biblioteki;

2) organizacja  pracy  z  grupami  uczniów  w  czytelni  oraz  indywidualizacja  pracy 
z uczniem zdolnym oraz mającym trudności edukacyjne;

3) udział  nauczyciela  bibliotekarza  w  realizacji   programu  dydaktycznego 
i wychowawczego szkoły;

4) współrealizacja wybranych  elementów edukacji czytelniczej i medialnej;

5) rozwijanie kultury czytelniczej i przygotowanie uczniów do samokształcenia;

6) Wprowadzanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

7) systematyczna analiza ofert księgarń  internetowych , wydawnictw, antykwariatów;
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8) udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelni oraz wypożyczenia indywidualne i na 
lekcje przedmiotowe;

9) udzielanie  informacji  bibliotecznych,  bibliograficznych,  rzeczowych,  tekstowych, 
źródłowych;

10) poradnictwo w doborze literatury;

11) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa i kultury;

12) dbanie o reklamę i prestiż biblioteki w środowisku lokalnym;

13) realizowanie  dodatkowej  godziny  pracy  w  tygodniu  zgodnie  z  potrzebami 
i zainteresowaniami uczniów.

2. Prace organizacyjno-techniczne nauczyciela-bibliotekarza. Nauczyciel - bibliotekarz jest 
zobowiązany: 

1) przedkładać  dyrektorowi  szkoły zapotrzebowanie  finansowe biblioteki  na dany rok 
szkolny;

2) troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu biblioteki;

3) gromadzić  i  opracowywać  zbiory  zgodnie  z  profilami  programowymi  szkoły  i  jej 
potrzebami oraz przeprowadzać ich selekcję;

4) prowadzić ewidencję zbiorów;

5) organizować warsztat działalności informacyjnej;

6) obliczać statystykę wypożyczeń i odwiedzin w czytelni;

7) prowadzić dokumentację pracy biblioteki;

8) planować pracę;

9) doskonalić warsztat pracy bibliotekarza, również poprzez komputeryzację zbiorów;

10) uczestniczyć w skontrum i selekcji księgozbioru.

§ 37.

1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie 
Nauczyciela.

2. Nauczyciele  i  pracownicy  niepedagogiczni  podlegają  odpowiedzialności  porządkowej 
wynikającej z art.108 Kodeksu pracy.

§ 38.

Dyrektor  szkoły  zapewnia  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pobytu  w  szkole,  a  także 
bezpieczne  i  higieniczne  warunki  uczestnictwa  w zajęciach  organizowanych  przez  szkołę 
poza jej budynkiem.
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§ 39.

1. Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w planie zajęć dydaktyczno 
- wychowawczych uwzględnia się: 

1) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu;

3) zasadę nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu. 

§ 40.

1. W szkole znajduje się w widocznym, dostępnym dla uczniów miejscu, plan ewakuacji 
szkoły.

2. Drogi ewakuacyjne oznaczone są w szkole w sposób wyraźny i trwały. 

3. Teren szkoły jest ogrodzony. 

4. Szlak komunikacyjny wiodący poza teren szkoły uniemożliwia bezpośrednie wyjście na 
jezdnię. 

5. W  przypadku  opadów  śniegu,  przejścia  na  teren  szkoły  oczyszcza  się  ze  śniegu 
i lodu oraz posypuje piaskiem. 

§ 41.

1. Dyrektor  dokonuje kontroli  obiektów szkolnych pod kątem zapewnienia  bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Z kontroli sporządza się protokół, 
podpisany przez osoby kontrolujące, a którego kopie przekazuje się organowi prowadzącemu. 

2. Nie  dopuszcza  się  do  rozpoczęcia  zajęć  jeżeli  pomieszczenie  lub  inne  miejsce, 
w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan jego wyposażenia stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie 
się je przerywa i wyprowadza uczniów. 

3. Prace  remontowe,  naprawcze  i  instalacyjne  przeprowadza  się  w  szkolnych 
pomieszczeniach pod nieobecność w nich uczniów. 

§ 42.

1. Urządzenia sanitarno - higieniczne są utrzymywane w czystości i pełnej sprawności.

2. Istniejące  w  szkole  urządzenia  wentylacyjne,  grawitacyjne,  elektryczne,  gazowe 
podlegają okresowemu przeglądowi. 

3. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.

4. Wyposażenie szkoły posiada odpowiednie atesty.

5. Kuchnię i stołówkę utrzymuje się w czystości, a ich wyposażenie w stanie technicznym 
zapewniającym bezpieczne używanie.

6. Gorące posiłki spożywane są w stołówce.
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7. Pokój  nauczycielski,  pokój  nauczycieli  wychowania  fizycznego,  kuchnię,  sekretariat 
wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy 
i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

8. Miejsca  pracy  oraz  pomieszczenia,  do  których  jest  wzbroniony  wstęp  osobom 
nieupoważnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich 
dostępem.

9. Schody wyposażone są w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym 
zsuwaniem się po nich.

10. W  pomieszczeniach  gdzie  odbywają  się  zajęcia,  temperatura  powinna  wynosić  co 
najmniej  18°C.  Jeżeli  nie  jest  to  możliwe  dyrektor  zawiesza  zajęcia  na  czas  oznaczony, 
powiadamiając o tym organ prowadzący. 

11. Urządzenia niesprawne, uszkodzone oznacza się w sposób wyraźny i zabezpiecza przed 
uruchomieniem.

12. Stoliki uczniowskie, krzesła i inne sprzęty szkolne dostosowane są do wzrostu uczniów 
i rodzaju pracy.

13. Udział uczniów w pracach na rzecz środowiska lub szkoły może mieć miejsce tylko po 
zaopatrzeniu ich w odpowiedni sprzęt lub środki ochrony indywidualnej, do wykonywania 
tych prac oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

§ 43.

1. Podczas zajęć na terenie szkoły: obowiązkowych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych 
opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący.

2. Nauczyciele  są  przeszkoleni  w  zakresie  bezpieczeństwa,  postępowania  przeciw 
pożarowego i higieny pracy (w tym udzielania pierwszej pomocy).

3. Przerwy  w zajęciach  uczniowie  spędzają  pod  nadzorem nauczycieli  (według  grafiku 
wywieszonego w pokoju nauczycielskim).

4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom spędzanie przerw 
na świeżym powietrzu.

5. Na  pierwszych  zajęciach  nauczyciele  omawiają  z  uczniami  regulaminy  pracowni 
komputerowej, gastronomicznej, kuchni szkolnej, sali gimnastycznej oraz innych.

6. Prowadzący zajęcia  sportowe zapoznaje uczniów biorących  w nich udział  z zasadami 
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

7. Przed  dopuszczeniem uczniów do zajęć,  zwłaszcza  w pracowniach  specjalistycznych, 
kuchni szkolnej  oraz sali  gimnastycznej  prowadzący je nauczyciel,  sprawdza czy warunki 
pracy  nie  stwarzają  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  uczniów.  O  wszystkich 
nieprawidłowościach nauczyciel zgłasza dyrektorowi szkoły.

8. Wychowawcy oddziałów omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w szkole 
i  poza nią (w dniu rozpoczęcia  roku szkolnego,  przed feriami zimowymi  i  letnimi,  przed 
każdym wyjazdem na wycieczkę).
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9. Stopień trudności intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności 
fizycznej i wydolności ćwiczących.

10. Nauczyciel  wychowania  fizycznego  prowadzi  ćwiczenia  z  zastosowaniem  metod 
i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

11. Przy  organizowaniu  zajęć,  imprez  i  wycieczek  poza  teren  szkoły  liczbę  opiekunów, 
sposób organizowania opieki oraz program ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju 
psychofizycznego, stan zdrowia uczniów, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz 
warunki,  w jakich  będą się  one odbywać (wielkość  grupy oraz liczba  opiekunów zgodna 
z  właściwymi  przepisami  regulującymi  organizację  wycieczek  i  wyjść),  osobą 
odpowiedzialną za uczniów jest zawsze nauczyciel.

12. W szkole omawiane są z uczniami przepisy ruchu drogowego, prowadzi się kształcenie 
komunikacyjne.

§ 44.

1. Pracownik  szkoły,  który  powziął  wiadomość  o  wypadku,  niezwłocznie  zapewnia 
poszkodowanemu  opiekę,  w  szczególności  sprowadzając  fachową  pomoc  medyczną, 
a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

2. O każdym wypadku powiadamia się niezwłocznie: 

1) dyrektora szkoły;

2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) społecznego inspektora pracy;

4)  rodziców poszkodowanego.

3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym zawiadamia się prokuratora i Kuratora 
Oświaty. 

4. O  wypadku,  do  którego  doszło  w  wyniku  zatrucia,  zawiadamia  się  państwowego 
inspektora sanitarnego.

5. Wyżej  wymienionych  zawiadomień  dokonuje  dyrektor  lub  upoważniony  przez  niego 
pracownik szkoły.

6. Dyrektor  lub  osoba  przez  niego  upoważniona  zabezpiecza  miejsce  wypadku  przed 
osobami niepowołanymi.

7. Postępowanie  powypadkowe  i  sporządzenie  dokumentacji  powypadkowej,  w  tym 
protokołu  powypadkowego  według  wzoru  określonego  odrębnymi  przepisami  należy  do 
zespołu powypadkowego.

§ 45.

Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu i posiada zainstalowane 
i  aktualizowane  oprogramowanie  zabezpieczające  przed  dostępem  do  treści,  które  mogą 
stanowić  zagrożenie  dla  prawidłowego  rozwoju  psychicznego  i  moralnego  uczniów, 
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w  szczególności  pornograficznych,  eksponujących  brutalność  i  przemoc,  zawierających 
zachowania naruszające normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację.

§ 46.

Zakres zadań  nauczycieli  związanych  z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 
zajęć organizowanych przez szkołę:

1) odbywanie dyżurów nauczycielskich  zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi 
zasadami;

2) przyjęcie  odpowiedzialności  za  bezpieczeństwo  uczniów  w  trakcie  prowadzonych 
zajęć  obowiązkowych  i  nieobowiązkowych  ujętych  planem  dydaktyczno- 
wychowawczym szkoły;

3) sprawdzenie listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzenie tego 
w dziennikach zajęć;

4) organizowanie  zajęć  poza  terenem  szkoły  i  wycieczek  zgodnie  z  odrębnymi 
przepisami (złożenie odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia dyrektorowi);

5) przejęcie  odpowiedzialności  za  bezpieczeństwo  uczniów  podczas  organizowanych 
wyjść i wycieczek;

6) nauczyciel  nie  może wyprosić  ucznia  z klasy,  jeśli  nie jest  w stanie  zapewnić mu 
odpowiedniej opieki;

7) reagowanie  zgodnie  z  opracowanymi  procedurami  postępowania  w  sytuacji 
wystąpienia u ucznia  zachowań trudnych. Przez zachowania trudne rozumiemy:

a) zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu własnemu,

b) zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu innej osoby,

c) zachowania zagrażające bezpieczeństwu powszechnemu – gwałtowne niszczenie 
lub uszkadzanie przedmiotów znajdujących się w otoczeniu.

 § 47.

1. Procedury  postępowania  wobec  zachowań  trudnych,  zostają  ustalone  przez  zespół 
wychowawczy dla ucznia indywidualnie.

2. Rodzice dziecka zostają zapoznani z procedurami postępowania i wyrażają na nie pisemną 
zgodę. 

3. W  przypadku  eskalacji  zachowań  trudnych  wynikających  z  obniżonego  stanu 
psychofizycznego ucznia (i gdy ustalone procedury postępowania nie odnoszą skutku) szkoła 
występuje do rodziców o:

1) nieprzyprowadzanie ucznia w takim stanie na zajęcia szkolne,

2) konsultację lekarską lub hospitalizację dziecka.

4. W  razie  długotrwałego  pogorszenia  się  stanu  psychofizycznego  i  powtarzania  się 
zachowań trudnych ucznia oraz braku współpracy ze strony rodziców dyrektor występuje do 
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Sądu  Rodzinnego  o  poddanie  ucznia  pogłębionej  specjalistycznej  diagnozie  bez  zgody 
rodziców.

§ 48.

Zadania  pracowników  administracji  i  obsługi  szkoły  związane  z  zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:

1) sprawna organizacja pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających 
na stan bezpieczeństwa uczniów;

2) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) reagowanie  na  wszelkie  przejawy  niepożądanych  zachowań  uczniów  poprzez 
zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom;

4) informowanie  dyrektora  lub  nauczycieli  o  sytuacjach  zagrażających  uczniom oraz 
interwencja bezpośrednia w sytuacjach zagrożenia/pouczenie, udzielenie pomocy;

5) odpowiedzialne  pełnienie  dyżurów  na  korytarzu  na  parterze,  zamykanie  drzwi 
wejściowych do szkoły na czas trwania lekcji;

6) wspomaganie  nauczycieli  w  wykonywaniu  zadań  związanych  z  zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniów (bez odpowiedzialności za nadzór pedagogiczny);

7) udzielanie  pomocy  na  prośbę  nauczycieli  w  sytuacjach  szczególnych  (ewakuacja, 
zagrożenie zdrowia nauczyciela);

8) dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły;

9) niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych. 

 § 49.

1. W  szkole  funkcję  koordynatora  ds.  bezpieczeństwa  pełni  nauczyciel/pedagog  szkolny 
powołany przez dyrektora w zespole szkół.

2. Do zadań koordynatora w szczególności należy:

1) przyjmowanie od uczniów, nauczycieli i innych osób informacji i uwag dotyczących 
bezpieczeństwa w szkole;

2) integrowanie działań wszystkich przedmiotów szkolnych w zakresie bezpieczeństwa;

3) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego rocznego 
planu pracy szkoły, programu wychowawczo – profilaktycznego;

4) udzielanie  pomocy  nauczycielom  przy  nawiązywaniu  współpracy  z  odpowiednimi 
służbami  (policja,  straż  miejska,  straż  pożarna)  oraz  instytucjami  działającymi  na 
rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży;

5) współpraca  ze  środowiskiem,  w  tym  z  Kuratorem  Oświaty,  gminą,  policją, 
prokuraturą,  sądem  dla  nieletnich  i  innymi  instytucjami  mogącymi  pomóc  szkole 
w rozwiązywaniu jej problemów;

6) promowanie problematyki bezpieczeństwa w szkole;
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7) projektowanie  zmian  w  aktach  prawa  wewnątrzszkolnego,  dotyczących 
bezpieczeństwa.

Rozdział 6

Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki 

§ 50.

Uczeń szkoły ma prawo do: 

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 
ochronę  przed  wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej  bądź  psychicznej,  ochronę 
i poszanowanie jego godności;

2) znajomości swoich praw;

3) zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów  nauczania oraz zajęć 
rewalidacyjnych;

4) dostosowania  wymagań  edukacyjnych  do  jego  indywidualnych  potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – 
pedagogicznej; 

5) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

6) otrzymania pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

7) pełnej informacji na temat:

a) wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć 
edukacyjnych,  wynikających  z  realizowanego  przez  nauczyciela  programu 
nauczania,

b) sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c) warunków  i  trybu  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

d) kryteriów oceniania  zachowania  oraz warunków i  trybu  uzyskania  wyższej  niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

8) wyrażania  opinii  na temat  treści  nauczania  oraz uzyskiwania  wyjaśnień  na pytania 
związane z treścią nauczania;

9) przedstawiania  wychowawcy  oddziału,  dyrektorowi  i  innym  nauczycielom  swoich 
problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązywaniu pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;

10) swobody wyrażania  myśli  i  przekonań,  w szczególności  dotyczących  życia  szkoły, 
światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób;

11) rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów;

12) sprawiedliwej,  obiektywnej  i  jawnej  oceny  oraz  ustalonych  sposobów  kontroli 
postępów w nauce;
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13) wglądu  sprawdzonych  i  ocenionych  pisemnych  prac  kontrolnych  oraz  innej 
dokumentacji dotyczącej oceniania;

14) pomocy w przypadku trudności w nauce;

15) korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego;

16) dodatkowej  pomocy  nauczyciela,  gdy  nie  radzi  sobie  z  opanowaniem  materiału 
i powtórnego (w uzgodnionym terminie) sprawdzianu i oceny wiedzy;

17) reprezentowania  szkoły  w  konkursach  szkolnych  i  pozaszkolnych;  zawodach, 
przeglądach i innych imprezach oraz formach współzawodnictwa zgodnie ze swoimi 
umiejętnościami i możliwościami;

18) wpływania  na  życie  szkoły  poprzez  działalność  samorządową  oraz  zrzeszania  się 
w organizacjach działających w szkole, np. Szkolnym Klubie Wolontariusza;

19) korzystania  z  pomieszczeń  i  terenów  szkoły,  bazy,  wyposażenia,  środków 
dydaktycznych – tylko za zgodą i w obecności nauczyciela lub opiekuna;

20) zgłoszenia  wszelkich  naruszeń  regulaminu  uczniowskiego  wychowawcy  oddziału, 
opiekunowi lub dyrektorowi szkoły;

21) nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców;

22) udziału  w  zajęciach  „Wychowania  do  życia  w  rodzinie”  na  podstawie  pisemnej 
deklaracji rodziców;

23) udziału w zajęciach z doradztwa zawodowego.

§ 51.

Uczeń szkoły ma obowiązek:

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych;

2) dostosowania się do organizacji nauki w szkole – punktualnie stawiać się na zajęciach 
lekcyjnych,  przebywać  podczas  przerw śródlekcyjnych  wyłącznie  w  miejscach  do 
tego wyznaczonych;

3) zachowywania podczas lekcji należytej uwagi;

4) systematycznego  przygotowywania  się  do  zajęć  szkolnych,  odrabiania  prac 
poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;

5) uczęszczania na zajęcia rewalidacyjne, pozalekcyjne zgodnie ze swoimi potrzebami 
i możliwościami organizacyjnymi szkoły;

6) usprawiedliwiania  w  określonym  terminie  i  formie  nieobecności  na  zajęciach 
edukacyjnych (usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 5 dni od 
stawienia  się  na  zajęcia);  usprawiedliwienie  powinno  być  sporządzone  przez 
rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności w szkole, 
a  w  przypadku  dłuższej  nieobecności  przez  lekarza  (dotyczy  również  ucznia 
pełnoletniego);

7) przestrzegania  zasad  kultury  współżycia  w  odniesieniu  do  kolegów,  nauczycieli 
i innych pracowników szkoły;
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8) dbania o piękno mowy ojczystej;

9) podporządkowania  się  podczas  zajęć  lekcyjnych  i  pozalekcyjnych,  imprez 
i uroczystości szkolnych poleceniom nauczycieli, opiekunów lub innych pracowników 
szkoły;

10) podporządkowania  się  podczas  przerw  śródlekcyjnych  poleceniom  nauczycieli 
dyżurujących;

11) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

12) dbania o honor i tradycje szkoły;

13) podporządkowywania  się  zaleceniom  i  zarządzeniom  dyrektora  szkoły,  rady 
pedagogicznej,  rady  rodziców,  ustaleniom  wychowawcy  oddziału  oraz  samorządu 
uczniowskiego;

14) podporządkowywania  się  zarządzeniu  dyrektora  szkoły  w  sprawie  korzystania 
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;

15) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz;

16) noszenia obuwia zmiennego;

17) zostawiania okrycia wierzchniego w szafkach;

18) posiadania stroju galowego (dziewczęta – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, 
chłopcy  –  ciemne  spodnie  i  biała  koszula)  i  noszenia  go  podczas  uroczystości 
szkolnych  wynikających  z  ceremoniału  szkolnego,  reprezentowania  szkoły  na 
zewnątrz, imprez okolicznościowych – szkolnych i środowiskowych;

19) bezwzględnego przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach, salach 
przedmiotowych,  sali  gimnastycznej,  oraz  instrukcji  obsługi  urządzeń  –  podczas 
korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych;

20) pilnowania własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych 
do  szkoły  –  szkoła  nie  ponosi  odpowiedzialności  materialnej  za  skradzione  lub 
zniszczone  przynoszone  przez  ucznia  do  szkoły  i  pozostawione  bez  nadzoru 
przedmioty  wartościowe,  w  tym  telefony  komórkowe,  drogie  obuwie,  zegarki 
i pieniądze.

§ 52.

1. Uczniowi szkoły zabrania się:

1) spożywania  alkoholu,  palenia  papierosów  oraz  używania  innych  środków 
psychoaktywnych na terenie szkoły;

2) samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, 
przerw śródlekcyjnych  oraz w czasie  oczekiwania  na przyjazd  autobusu szkolnego 
(w uzasadnionych przypadkach uczeń otrzymuje zgodę na opuszczenie terenu szkoły 
od wychowawcy oddziału lub pod jego nieobecność od dyrekcji szkoły na podstawie 
pisemnej lub telefonicznej zgody rodziców ucznia);

3) niszczenia i demolowania szkoły;
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4) stosowania przemocy fizycznej  i  psychicznej  wobec innych członków społeczności 
szkoły;

5) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych w czasie 
trwania zajęć lekcyjnych;

6) zakłócania spokoju głośnym słuchaniem muzyki, w tym na przerwach śródlekcyjnych;

7) fotografowania,  filmowania oraz nagrywania  obrazu i  dźwięku – w tym telefonem 
komórkowym – innych osób – bez ich wiedzy i zgody; zakaz ten dotyczy wszelkich 
zajęć  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych,  wyjazdów  i  innych  form  wypoczynku 
organizowanych przez szkołę;

8) w przypadku złamania przez ucznia zakazu, o którym mowa w pkt. 5, 6 i 7, uczeń jest 
zobowiązany przekazać telefon komórkowy, aparat fotograficzny lub inne urządzenie 
nagrywające,  grające  do  depozytu  dyrekcji  szkoły  –  odbiór  tych  urządzeń  jest 
możliwy wyłącznie przez rodziców ucznia;

9) noszenia ubioru nieestetycznego lub uwłaczającego godności ucznia lub innych osób;

10) noszenia  biżuterii  (zarówno  przez  chłopców,  jak  i  dziewczęta)  stwarzających 
zagrożenie zdrowia uczniów i innych osób.

2. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach spóźnienie ucznia na zajęcia (spóźnienie to 
sytuacja, w której uczeń z przyczyn niezależnych od siebie, np. awaria autobusu, przychodzi 
na  pierwsze  w  danym  dniu  zajęcia  nie  później  niż  15  minut  po  ich  rozpoczęciu).  Nie 
dopuszcza  się  spóźnienia  na  kolejne  zajęcia,  przyjście  później  może  być  uznane  jako 
nieobecność.

3. Za  zniszczone  mienie  szkoły  odpowiedzialność  materialną  ponoszą  rodzice.  Rodzice 
zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo 
zakupu.

§ 53.

Uczniom osiągającym wyróżniające  postępy w nauce  oraz  wyróżniającym się  wzorowym 
zachowaniem  lub  postawą  w  grupie  lub  klasie  szkolnej  przyznawane  są  nagrody 
i wyróżnienia:

1) pochwała ustna na forum klasy/grupy;

2) pochwała ustna na forum szkoły; 

3) pochwała pisemna z wpisaniem do dokumentacji uczniowskiej;

4) list pochwalny wychowawcy i dyrektora do rodziców;

5) nagroda rzeczowa;

6) dyplom uznania;

7) reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 

8) wytypowanie  do  uczestnictwa  w  wycieczce  lub  innej  imprezie  organizowanej  dla 
wyróżniających się uczniów;

9) stypendium motywacyjne przyznawane zgodnie z odrębnym regulaminem.
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§ 54.

W stosunku do uczniów nie  wywiązujących  się  ze spoczywających  na  nich  obowiązkach 
mogą być stosowane następujące kary porządkowe: 

1) upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy w formie notatki;

2) upomnienie pisemne udzielone przez pedagoga szkolnego;

3) nagana wychowawcy z wysłaniem zawiadomienia do rodziców o terminie spotkania 
z wychowawcą i pedagogiem szkoły;

4) spisanie z uczniem kontraktu, czyli zgodnego porozumienia dwóch lub więcej stron, 
ustalającego ich wzajemne prawa lub obowiązki;

5) wykonywanie prac społecznych na terenie szkoły;

6) odsunięcie od wycieczki/wyjścia lub innej imprezy szkolnej;

7) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;

8) indywidualna nagana dyrektora szkoły;

9) nagana na forum szkoły udzielana podczas apelu przez dyrektora bądź wicedyrektora 
szkoły;

10) skreślenie z listy uczniów.

Rozdział 7

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 55.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

2. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

3. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  ustalone  w  klasie  programowo 
najwyższej;

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
odpowiednio w klasach programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

4. Na pierwszym zebraniu rady pedagogicznej ustala się termin klasyfikacyjnego zebrania 
śródrocznego i rocznego.

5. Każdy  uczeń  jest  oceniany  zgodnie  z  zasadami  sprawiedliwości  w  ramach  oceniania 
wewnątrzszkolnego.

6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
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7. Ocenianiu podlegają: zachowanie, wiadomości, umiejętności, przygotowanie i aktywność 
ucznia podczas lekcji.

8. Nauczyciele  poszczególnych  przedmiotów  uwzględniają  dostosowanie  wymagań 
edukacyjnych.

9. Informację o obowiązujących ogólnych zasadach oceniania i wymaganiach, wychowawca 
przekazuje rodzicom na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu. 

10. Uczniowie  są  oceniani  systematycznie.  Każdy  uczeń  otrzymuje  średnio  jedną  ocenę 
z danych zajęć edukacyjnych w miesiącu. W wyjątkowych sytuacjach (choroba nauczyciela, 
itp.) liczba ta może być mniejsza.

11. Rodzice są na bieżąco informowani o uzyskanych przez uczniów ocenach bieżących na 
spotkaniach z wychowawcą (zebrania, konsultacje).

12. Nauczyciele  zobowiązani  są  do  wpisania  ustalonych  śródrocznych  i  rocznych  ocen 
z  przedmiotów  do  dziennika  najpóźniej  na  7  dni  przed  ustalonym  terminem  zebrania 
klasyfikacyjnego.  Gromadzenie  informacji  o  ocenach  odbywa  się  według  następujących 
zasad:

1) pełna  informacja  o  ocenach i  uwagach (pozytywnych  i  negatywnych)  dotyczących 
zachowania zawarta jest w:

a) arkuszach ocen,

b) dziennikach lekcyjnych,

c) teczkach osobowych ucznia.

13. Prace pisemne sprawdzone, ocenione przechowuje nauczyciel i udostępnia je do wglądu 
rodzicom  -  w  zależności  od  potrzeb  -  na  określonych  w  terminarzu  szkoły  spotkaniach 
(zebrania, konsultacje).

14. Wystawione oceny śródroczne i roczne winny być przez nauczycieli zajęć edukacyjnych 
omówione na forum klasy, ze zwróceniem uwagi na samoocenę uczniów.

15. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę klasyfikacyjną lub ocenę 
zachowania, powinien ją uzasadnić w formie ustnej. Uzasadnienie ustne polega na:

1) przedstawieniu i analizie z uczniem i jego rodzicem prac pisemnych ucznia;

2) omówieniu  jego  wypowiedzi  ustnych,  stosunku  do  przedmiotu,  aktywności 
i pozostałych obszarów pracy ucznia na lekcji (zeszyt przedmiotowy, przygotowanie 
do lekcji, odrabianie prac domowych).

16. Na  wniosek  rodzica  nauczyciel  uzasadnia  ocenę  klasyfikacyjną  w  formie  pisemnej. 
W uzasadnieniu tym, nauczyciel  przedstawia oceny uzyskane w ciągu okresu przez ucznia 
wraz ze stosownymi objaśnieniami informującymi o osiągnięciach ucznia.

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.19.

18. Ustalona  przez  wychowawcę  oddziału  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem § 63 ust.1.
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19. Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego 
negatywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego.

§ 56.

1. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i  realizowanych w szkole 
programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie  uczniowi  informacji  o  jego  osiągnięciach  edukacyjnych  pomagających 
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć. 

3. Oceny ucznia dokonuje nauczyciel  przedmiotu, wychowawca oddziału i osoby biorące 
udział w procesie kształcenia oraz sami uczniowie – samoocena ucznia.

4. Przedmiotem oceny jest:

1) zakres opanowanej wiedzy;

2) rozumienie materiału;

3) umiejętność w stosowaniu wiedzy;

4) sposób prezentacji wiedzy, umiejętności i kompetencji.

5. Ocena powinna być:

1) obiektywna;

2) jawna;

3) systematyczna;

4) uwzględniająca indywidualne możliwości ucznia;

5) uzasadniona.

§ 57.

1. Oceny  bieżące  oraz  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych, 
ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący 6;

2) stopień bardzo dobry 5;

3) stopień dobry 4;

4) stopień dostateczny 3;

5) stopień dopuszczający 2;

6) stopień niedostateczny              1.

51



2. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o „+” (plus), poza stopniem celującym, 
lub „-” (minus), poza stopniem niedostatecznym. 

3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: (6), (5), (4), (3), 
(2).

4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu niedostatecznym (1).

5. Szczegółowe kryteria dla skali ocen z zajęć edukacyjnych:

1) ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem  nauczania 
przedmiotu w danej klasie,

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

c) samodzielnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,

d) osiąga  sukcesy  w  konkursach,  olimpiadach  przedmiotowych,  zawodach 
sportowych  i  innych,  kwalifikując  się  do  finału  na  szczeblu  wojewódzkim 
(regionalnym), albo krajowym lub inne porównywalne osiągnięcia;

2) ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem  nauczania 
przedmiotu w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

c) rozwiązuje  samodzielnie  problemy  teoretyczne  i  praktyczne  ujęte  programem 
nauczania,

d) potrafi  zastosować  zdobytą  wiedzę  do  rozwiązywania  zadań  i  problemów 
w typowych i nowych sytuacjach,

e) jest twórczy i aktywny na zajęciach;

3) ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

a) nie  opanował  w pełni  wiadomości  określonych  programem nauczania  w danej 
klasie, ale zdobył je na dobrym poziomie,

b) poprawnie  stosuje  wiadomości,  rozwiązuje  (wykonuje)  samodzielnie  typowe 
zadania teoretyczne lub praktyczne;

4) ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  wiadomości  i  umiejętności  określone  programem nauczania  w danej 
klasie na poziomie dostatecznym,

b) stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie zadania teoretyczne lub 
praktyczne o średnim stopniu trudności dostosowane do jego możliwości;

5) ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

a) ma  braki  w  opanowaniu  podstawowych  wiadomości  i  umiejętności,  ale  nie 
przekreślają one uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu 
w ciągu dalszej nauki,
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b) rozwiązuje  (wykonuje)  zadania  teoretyczne  i  praktyczne  typowe,  o  niewielkim 
stopniu trudności na miarę swoich możliwości;

6) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

a) nie  opanował  podstawowych  wiadomości  i  umiejętności  przedmiotu  nauczania 
w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b) nie  jest  w  stanie  rozwiązać  (wykonać)  zadań  teoretycznych  i  praktycznych 
o niewielkim stopniu trudności.

6. Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  informatyki  oraz  praktycznej  nauki 
zawodu  należy  przede  wszystkim  brać  pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki  tych zajęć, a w przypadku 
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

7. Zasady oceniania religii (etyki) regulują odrębne przepisy. Ocena z religii wliczana jest do 
średniej ocen.

8. Uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo dobrą 
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 
z wyróżnieniem.

9. Ocena z każdego zajęcia edukacyjnego powinna wspierać ucznia w jego działaniach 
poprzez:

1) jasność zasad i wymagań stawianych uczniom z poszczególnych zajęć edukacyjnych 
na poszczególne oceny, umożliwiających uczniowi planowanie pracy;

2) docenianie sukcesów uczniów, a nie piętnowanie braków czy niedociągnięć;

3) eksponowanie osiągnięć uczniów na forum klasy i szkoły.

10.System oceniania umiejętności i wiedzy oparty jest na różnych i równoważnych formach 
ich sprawdzania:

1) testy [T];

2) prace pisemne (sprawdziany) [S];

3) kartkówki (z trzech ostatnich lekcji) [K];

4) wypowiedzi ustne [odp];

5) aktywność w czasie lekcji [A];

6) recytacja tekstów [R];

7) lektura [L];

8) prace domowe [PD];

9) praca na lekcji [P];

10) albumy, referaty itp. [D];

11) zeszyt przedmiotowy [Z];
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12) tenis stołowy [TS];

13) piłka nożna [PN];

14) lekkoatletyka [LA];

15) piłka koszykowa [PIC];

16) siatkówka [PS];

17) gimnastyka [Gim];

18) gry i zabawy [Giz];

19) ćwiczenia siłowe [S].

11. Brak stroju na zajęciach, np. wychowania fizycznego zaznaczamy [bs], zwolniony z zajęć 
[zw].

12. Aktywność ucznia podczas lekcji, krótkie odpowiedzi, kartkówki, prace dodatkowe mogą 
być również oceniane plusami i minusami. Po zgromadzeniu określonej liczby znaków uczeń 
otrzymuje ocenę.

13. Liczba sprawdzianów pisemnych obejmujących większą partię materiału powinna być nie 
większa  niż  jeden  w  danym  dniu  i  nie  większa  niż  dwa  w  tygodniu.  Trzeci  –  jedynie 
w sytuacji, gdy zapowiedziany wcześniej sprawdzian nie odbył się z przyczyn obiektywnych 
lub został przesunięty na prośbę uczniów. Termin oddania sprawdzonych  prac  klasowych 
powinien  być  nie  dłuższy  niż  dwa  tygodnie,  a  może  ulec  przedłużeniu  w  wypadku 
nieobecności nauczyciela.

14. Sprawdziany z większej partii materiału powinny być poprzedzone lekcją powtórzeniową, 
której  celem  jest  utrwalenie  materiału,  a  przede  wszystkim  zwrócenie  uwagi  na  te 
zagadnienia, które sprawiają uczniom trudności (w razie konieczności należy poświęcić tym 
partiom  większą  liczbę  godzin).  Sprawdziany  takie  powinny  być  zapowiedziane 
z tygodniowym wyprzedzeniem. 

15. Krótkie sprawdziany – kartkówki nie wymagające uprzedniego powtarzania, nie muszą 
być  zapowiedziane.  W  ciągu  jednego  dnia  mogą  się  odbyć  trzy  tego  typu  sprawdziany 
(kartkówki). Mają na celu sprawdzenie bieżącego przygotowania ucznia do lekcji.

16.Uczeń może zgłosić, nie podając przyczyny, nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to 
zapowiedzianych sprawdzianów i zajęć, na których wystawiana jest ocena końcowa).

1) W przypadku, gdy dane zajęcia edukacyjne odbywają się:

a) raz w tygodniu – jeden raz i jeden raz brak pracy domowej w okresie,

b) dwa razy w tygodniu – łącznie 2 zgłoszenia w okresie,

c) 4 – 5 godzin w tygodniu – trzy zgłoszenia w okresie.

2) Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku poprzez wpis [np.].

17. W  przypadku  dłuższej  nieobecności  ucznia  (powyżej  jednego  tygodnia)  uczeń  ma 
obowiązek uzupełnić wiadomości w terminie ustalonym przez nauczyciela uczącego.

18. Nieobecność  ucznia  na  zajęciach  zaznaczana  jest  w  dziennikach  lekcyjnych  pionową 
kreską , z kolei obecność zaznacza się kropką. 
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19. Ucieczka z zajęć zaznaczana jest w dziennikach wielką literą [U].

20. Godzinę usprawiedliwioną zaznacza się w dziennikach znakiem [+]. 

21. Jeżeli  nieobecność  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  spowodowana  jest  udziałem 
w wycieczce szkolnej, bądź zawodach zaznaczana jest w dziennikach odpowiednio wielkimi 
literami [W] oraz  [Z] i traktowana jest jako obecność. 

22. Kierownik/organizator wycieczki/wyjścia ma obowiązek:

1) dokonania  odpowiedniego  wpisu  w  dzienniku  lekcyjnym  w  miejscu  do  tego 
przeznaczonym: Wycieczki /data, czas trwania, liczba uczestników, dokąd i w jakim 
celu odbyła się wycieczka, podpis prowadzącego/;

2) poinformowania wychowawcę o tym, kto faktycznie brał udział w imprezie (a kto np. 
nie dotarł na miejsce zbiórki).

23. Uczeń po dłuższej nieobecności usprawiedliwionej (tydzień lub dłużej) ma prawo do

zgłoszenia  nieprzygotowania  na  pierwszych  zajęciach  z  danego zajęcia  edukacyjnego  bez 
odnotowania tego faktu przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym.

24. Uczeń ma  prawo do jednokrotnej  poprawy każdej  oceny w terminie  ustalonym przez 
nauczyciela.  W przypadku niestawienia  się  ucznia  na wyznaczony termin,  traci  on szansę 
poprawy. Ocena z poprawy jest wpisana w dzienniku literką [p].

25. W przypadku, gdy otrzymana ocena nie zadowala ucznia, a wynika to z jego zaniedbania, 
ocena z poprawy tej  oceny nie może być wyższa niż dobra. Jeśli jest to wynik zaległości 
powstałych w czasie dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia, uczeń może otrzymać 
z poprawy ocenę najwyższą.

26. Uczeń ciężko doświadczony przez los może być oceniany wg indywidualnie przyjętych 
dla niego zasad określonych przez radę pedagogiczną w zależności od zaistniałej sytuacji.

27. W przypadku usprawiedliwionej  nieobecności  ucznia,  spowodowanej  śmiercią  członka 
rodziny lub chorobą, szkoła stwarza możliwość uzupełnienia braków poprzez:

1) udział w zajęciach wyrównawczych;

2) pomoc pedagoga szkolnego, nauczyciela świetlicy;

3) pomoc indywidualną nauczyciela przedmiotowego.

§ 58.

1. Ocenianie zachowania ucznia przeprowadza się dwa razy w roku - klasyfikacja 
śródroczna i roczna.

2. Śródroczna  i  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  uwzględnia  następujące 
podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
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5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.

3. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca oddziału, nie później niż na tydzień przed 
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, uwzględniając:

1) samoocenę ucznia;

2) opinie uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów i koleżanek;

3) opinie nauczycieli;

4) uwagi odnotowane w zeszycie uwag;

5) frekwencję odnotowaną w dziennikach lekcyjnych i rewalidacyjnych;

6) niebieskie karty;

7) tygodniowe karty obserwacji (w zależności od potrzeb);

8) możliwość poprawy zachowania.

4. Śródroczną,  roczną  i  końcową  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  ustala  się  według 
następującej skali:

1) wzorowe [wz];

2) bardzo dobre [bdb];

3) dobre [db];

4) poprawne [popr];

5) nieodpowiednie [ndp];

6) naganne [nag].

5. Przy  ustalaniu  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ucznia,  u  którego  stwierdzono 
zaburzenia  lub  inne  dysfunkcje  rozwojowe,  należy  uwzględnić  wpływ  tych  zaburzeń  lub 
dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub  orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  lub  opinii  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala  się zgodnie z kryteriami  szczegółowymi ocen 
zachowania,  gdy  frekwencja  ucznia  przekracza  30%  i  jest  klasyfikowany  przynajmniej 
z połowy zajęć edukacyjnych w okresie.

7. Szczegółowe kryteria ocen zachowania:

1) wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) punktualnie  uczęszcza  na  lekcje,  nie  ma  nieusprawiedliwionych  spóźnień, 
a wszystkie nieobecności są usprawiedliwione,

b) dotrzymuje terminu usprawiedliwiania nieobecności,

c) kulturalnie  zachowuje  się  na  lekcjach,  przerwach,  poza  szkołą  w  stosunku  do 
nauczycieli, personelu szkolnego, kolegów,
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d) dobrze współpracuje w gronie rówieśników i wychowawców,

e) zawsze  przestrzega  ustaleń  władz  szkolnych,  nauczycieli,  samorządu 
uczniowskiego i klasowego oraz postępuje zgodnie ze statutem szkoły,

f) posiada  strój  galowy (dziewczęta-ciemna  spódnica  lub  spodnie  i  biała  bluzka, 
chłopcy-ciemne  spodnie  i  biała  koszula)  i  ubiera  go  podczas  uroczystości 
szkolnych  wynikających  z  ceremoniału  szkolnego,  reprezentowania  szkoły  na 
zewnątrz, imprez okolicznościowych – szkolnych i środowiskowych,

g) dba  o  estetykę  swojego  wyglądu  (przychodzi  do  szkoły  bez  wyzywającego 
makijażu),

h) jest wzorem w zakresie czystości i higieny osobistej,

i) jest pilny i systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć,

j) szanuje mienie własne, kolegów i szkolne,

k) używa słów grzecznościowych,

l) twórczo angażuje się w życie klasy oraz rozwija swoje zainteresowania,

m) wywiązuje się z powierzonych funkcji i obowiązków,

n) uczestniczy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

o) zawsze przynosi pomoce dydaktyczne;

2) bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) punktualnie  uczęszcza  na  lekcje,  nie  ma  nieusprawiedliwionych  spóźnień 
a wszystkie nieobecności są usprawiedliwione,

b) dotrzymuje terminu usprawiedliwienia nieobecności ,

c) kulturalnie  zachowuje się na lekcjach,  przerwach i  poza szkołą  w stosunku do 
nauczycieli, personelu szkolnego, kolegów,

d) dobrze współpracuje w gronie rówieśników i wychowawców,

e) zawsze  przestrzega  ustaleń  władz  szkolnych,  nauczycieli,  samorządu 
uczniowskiego i klasowego oraz postępuje zgodnie ze statutem szkoły,

f) posiada  strój  galowy (dziewczęta-ciemna  spódnica  lub  spodnie  i  biała  bluzka, 
chłopcy-ciemne  spodnie  i  biała  koszula)  i  ubiera  go  podczas  uroczystości 
szkolnych  wynikających  z  ceremoniału  szkolnego,  reprezentowania  szkoły  na 
zewnątrz, imprez okolicznościowych – szkolnych i środowiskowych,

g) dba  o  estetykę  swojego  wyglądu  (przychodzi  do  szkoły  bez  wyzywającego 
makijażu),

h) jest wzorem w zakresie czystości i higieny osobistej,

i) jest pilny i systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć,

j) szanuje mienie własne, kolegów i szkolne,

k) używa słów grzecznościowych,

l) twórczo angażuje się w życie klasy oraz rozwija swoje zainteresowania,
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m) wywiązuje się z powierzonych funkcji i obowiązków.

3) dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) punktualnie uczęszcza na zajęcia, a nieobecności są usprawiedliwione,

b) zachowuje się w sposób nie budzący większych zastrzeżeń, z szacunkiem odnosi 
się do nauczycieli, kolegów i personelu szkoły,

c) jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy w stosunku 
do koleżanek i kolegów,

d) stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego 
i klasowego oraz postępować zgodnie z obowiązującym statutem szkoły,

e) dba  o  estetykę  swojego  wyglądu  (przychodzi  do  szkoły  bez  wyzywającego 
makijażu),

f) posiada  strój  galowy (dziewczęta-ciemna  spódnica  lub  spodnie  i  biała  bluzka, 
chłopcy-ciemne  spodnie  i  biała  koszula)  i  ubiera  go  podczas  uroczystości 
szkolnych  wynikających  z  ceremoniału  szkolnego,  reprezentowania  szkoły  na 
zewnątrz, imprez okolicznościowych – szkolnych i środowiskowych,

g) stara się angażować w życie klasy i szkoły,

h) wypełnia obowiązki zlecone przez nauczycieli lub samorząd uczniowski,

i) krzywdy i szkody naprawia;

4) poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) sporadycznie  jest  niepunktualny,  nie  wszystkie  nieobecności  ma 
usprawiedliwione,

b) nie  zawsze  przestrzega  ustaleń  dyrekcji,  nauczycieli,  samorządu  uczniowskiego 
i klasowego oraz statutu szkoły,

c) zdarza  mu  się  nieodpowiednio  zachowywać  się  na  lekcjach,  przerwach  i  poza 
szkołą,

d) bywa niekoleżeński, nie chce przyznać się do swoich błędów, swoją winą obarcza 
innych, wykorzystuje słabszych,

e) nie zawsze troszczy się o estetykę swojego wyglądu,

f) często jest nieprzygotowany do zajęć,

g) zdarza się, że nie szanuje mienia cudzego i niszczy sprzęt szkolny,

h) naprawia wyrządzoną szkodę lub poprawia zachowanie,

i) nie dba o estetykę klasy, szkoły i otoczenia,

j) nie angażuje się w życie klasy i szkoły,

k) czasami nie wypełnia powierzonych funkcji i obowiązków;

5) nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) używa niecenzuralnego słownictwa,
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b) narusza godność innych,

c) pali papierosy, spożywa alkohol,

d) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,

e) zdarza mu się celowo niszczyć mienie cudze i społeczne,

f) w teczce osobowej ma wypisane przez nauczycieli ,,niebieskie karty”,

g) systematycznie  narusza  zasady  statutu,  nie  podejmuje  prób  poprawy  swojego 
zachowania,

h) opuszcza dni nauki szkolnej bez usprawiedliwienia,

i) stale przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

j) otrzymał karę nagany od dyrektora szkoły i nie poczynił żadnych kroków, aby ta 
kara uległa naprawie,

k) nie przestrzega Regulaminu Ucznia;

6) naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) używa niecenzuralnego słownictwa,

b) narusza godność innych,

c) pali papierosy, spożywa alkohol,

d) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,

e) świadomie i celowo niszczy mienie cudze i społeczne, kradnie,

f) wchodzi w konflikt z prawem (nadzór policji, sprawy karne w toku - kradzieże, 
pobicia,  włamania,  szantaże,  usiłowania  przekupstwa,  wymuszanie  pieniędzy, 
fałszowanie dokumentów, sprawdzianów, podrabianie podpisów, dopisywanie lub 
zmienianie ocen),

g) systematycznie  narusza  zasady  statutu,  nie  podejmuje  prób  poprawy  swojego 
zachowania,

h) w  zeszycie  uwag  ma  wpisy  świadczące  o  złamaniu  w  sposób  rażący  zasad 
określonych w statucie szkoły lub zasad bhp,

i) opuszcza dni nauki szkolnej bez usprawiedliwienia,

j) złośliwie utrudnia prowadzenie lekcji,

k) otrzymał karę nagany od dyrektora szkoły i nie poczynił żadnych kroków, aby ta 
kara uległa poprawie,

l) nie przestrzega Regulaminu Ucznia.

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

9. Ustalone  oceny  nieodpowiednie  oraz  naganne  zachowania  powinny  być  uzasadnione 
w formie pisemnej przez wychowawcę oddziału.
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§ 59.

1. Klasyfikacja  śródroczna  w  branżowej  szkole  I  stopnia  polega  na  okresowym 
podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych  i  zachowania  ucznia 
oraz  ustaleniu  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  tych  zajęć  i  śródrocznej  oceny 
klasyfikacyjnej zachowania.

2. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:

1) śródroczne – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego;

2) roczne  –  nie  później  niż  14  dni  przed  zakończeniem  zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych.

3. Klasyfikacja roczna w branżowej szkole I stopnia, polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 
planie  nauczania  z  uwzględnieniem  ustaleń  zawartych  w  indywidualnym  programie 
edukacyjno-terapeutycznym,  opracowanym dla  ucznia  i  zachowania  ucznia  oraz  ustaleniu 
rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  i  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej 
zachowania.

4. Oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają  nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania-wychowawca oddziału.

5. Oceny  klasyfikacyjne  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają  nauczyciele 
prowadzący  poszczególne  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne.  Ocena  klasyfikacyjna  roczna 
z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  nie  ma  wpływu  na  promocję  do  klasy  programowo 
wyższej ani na ukończenie szkoły.

6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich  zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 
odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

7. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

8. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  nieusprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać 
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

9. Przy  wystawianiu  oceny  rocznej  z  danego  zajęcia  edukacyjnego  dla  ucznia 
nieklasyfikowanego z danego przedmiotu w okresie pierwszym  nauczyciel zobowiązany jest 
do uwzględnienia ocen bieżących  i frekwencji za cały rok nauki.

10. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

§ 60.

1. Uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich 
obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  otrzymał  roczne  pozytywne  oceny  klasyfikacyjne 
z zastrzeżeniem ust.2.
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2. Uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia  branżowej  szkoły  I  stopnia,  rada 
pedagogiczna  może  jeden  raz  w  ciągu  danego  etapu  edukacyjnego  promować  do  klasy 
programowo  wyższej  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  z  jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są realizowane 
w klasie programowo wyższej.

3. Ocena śródroczna powinna wynikać z ocen cząstkowych uzyskanych ze wszystkich form 
sprawdzania wiadomości i umiejętności, ale nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.

4. Ocena roczna winna być wypadkową z ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji w I i II 
okresie,  z  korzyścią  dla  ucznia,  a  nie  efektów  jednokrotnej  poprawy  na  koniec  roku 
szkolnego. 

§ 61.

1. W ostatniej klasie branżowej szkoły I stopnia przeprowadza się egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie zwany dalej ,,egzaminem zawodowym” z zakresu danej kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie. 

2. Egzamin,  o  którym  mowa  w  ust.1  umożliwia  uzyskanie  dyplomu  potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe.

§ 62.

Uczeń kończy branżową szkołę I stopnia, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.

§ 63.

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny.  Zastrzeżenia  zgłasza  się  od  dnia  ustalenia  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć 
edukacyjnych  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,  nie  później  jednak  niż 
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena 
klasyfikacyjna zachowania została  ustalona niezgodnie z obowiązującym trybem,  dyrektor 
szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku  rocznej  oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  –  przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala w terminie 5 dni od 
zgłoszenia zastrzeżeń - roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 
zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos 
przewodniczącego komisji.
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3. Termin  sprawdzianu,  o  którym  mowa w ust.  2  pkt  1  uzgadnia  się  z  uczniem i  jego 
rodzicami,  jednak sprawdzian  należy  przeprowadzić  nie  później  niż  w terminie  5  dni  od 
zgłoszenia zastrzeżeń. W skład komisji wchodzą: 

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

4. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

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

2) wychowawca oddziału;

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 
klasie;

4) pedagog;

5) psycholog;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 
z  tym  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w  innej  szkole  następuje  w  porozumieniu 
z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 
ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny 
klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu 
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 66 ust. 1.

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

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

b)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
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b) termin posiedzenia komisji,

c)  wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

8. Protokół,  o  którym  mowa  w  ust.7  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.  Do 
protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia,  zwięzłą  informację  o  ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił  do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 64.

1. Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z  wykonywania  określonych  ćwiczeń  fizycznych  na 
zajęciach  wychowania  fizycznego,  na  podstawie  opinii  o  ograniczonych  możliwościach 
wykonywania  przez  ucznia  tych  ćwiczeń wydanej  przez  lekarza,  na czas  określony w tej 
opinii.

2. Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z  realizacji  zajęć  wychowania  fizycznego  lub 
informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 65.

1. Dla uczniów branżowej szkoły I stopnia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki o jeden 
rok.

2. Decyzję  o przedłużeniu  okresu nauki  uczniowi posiadającemu orzeczenie  o potrzebie 
kształcenia  specjalnego  wydane  ze  względu  na  niepełnosprawność  podejmuje  rada 
pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej,  z  której  wynika  potrzeba  przedłużenia  uczniowi  okresu  nauki, 
w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz efektów kształcenia określonych 
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie;

2) zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2 podejmuje się nie później niż do końca roku szkolnego 
w ostatnim roku nauki.

4. Wychowawca  ucznia,  pedagog  i  psycholog  szkolny  oraz  nauczyciele  poszczególnych 
przedmiotów opracowują indywidualny program edukacyjny dla ucznia, któremu przedłużono 
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okres  nauki,  w  którym  określają  m.in.  przewidywane  osiągnięcia  edukacyjne  ucznia 
w następnym roku szkolnym oraz sposoby ich ewaluacji. 

5. Podejmując decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego dyrektor szkoły może posiłkować 
się stosowną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Przedłużenie okresu nauki nie jest formą niepromowania lub nieklasyfikowania ucznia.

7. Uczeń, któremu przedłużono okres nauki otrzymuje zamiast świadectwa zaświadczenie 
o przedłużeniu a w arkuszu ocen ucznia zamieszcza się stosowną informację o wydłużonym 
etapie edukacyjnym.

§ 66.

1. Począwszy od klasy I  branżowej szkoły I  stopnia uczeń,  który w wyniku klasyfikacji 
rocznej uzyskał ocenę negatywną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z następującymi zasadami:

1) do egzaminu poprawkowego uczeń winien przystąpić w terminie wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich /termin egzaminu poprawkowego 
wyznacza  dyrektor  szkoły  do  dnia  zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych/;

2) egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej;

3) egzamin poprawkowy z  informatyki,  wychowania  fizycznego,  zajęć praktycznych 
i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 
prowadzenie  ćwiczeń  lub  doświadczeń,  ma  przede  wszystkim  formę  zadań 
praktycznych;

4) egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

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

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

5) nauczyciel  egzaminator  może  być  zwolniony  na  własną  prośbę  lub  w  innych 
szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  -  w  takim  przypadku  dyrektor  szkoły 
powołuje  jako  osobę  egzaminującą  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same 
zajęcia  edukacyjne,  z  tym,  że  powołanie  nauczyciela  uczącego  w  innej  placówce 
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;

6) z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół  zawierający 
w szczególności:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) termin egzaminu poprawkowego,

d) imię i nazwisko ucznia,
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e) zadania egzaminacyjne,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

7) do  protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia,  zwięzłą  informację 
o  ustnych  odpowiedziach  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  wykonaniu  przez  ucznia 
zadania praktycznego, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

8) uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie  wyznaczonym  przez  dyrektora  szkoły  w  uzgodnieniu  z  uczniem  i  jego 
rodzicami;

9) uczeń,  który nie zdał  egzaminu poprawkowego nie otrzymuje  promocji  i  powtarza 
klasę;

10) uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia  szkoły  branżowej  I  stopnia,  rada 
pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 
programowo  wyższej  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  z  jednych 
obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  pod  warunkiem  że  te  obowiązkowe  zajęcia 
edukacyjne  są,  zgodnie  ze  szkolnym  planem  nauczania,  realizowane  w  klasie 
programowo wyższej;

11) ocena wystawiona przez nauczyciela jest oceną ostateczną;

12) decyzję o dopuszczeniu do egzaminu poprawkowego podejmuje rada pedagogiczna 
w formie uchwał.

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z następującymi zasadami:

1) termin  egzaminu  klasyfikacyjnego  dyrektor  szkoły  uzgadnia  z  uczniem  i  jego 
rodzicami;

2) egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie  później  niż  w dniu  poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych;

3) w  wyjątkowych  wypadkach,  podyktowanych  szczególną  sytuacją  ucznia, 
uzasadnionymi względami edukacyjnymi lub wychowawczymi, można określić inny 
niż w/w termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) egzamin  klasyfikacyjny  ma  charakter  sprawdzianu,  pozwalającego  ocenić  zakres 
kompetencji ucznia i określić możliwość kontynuowania przez niego nauki w klasie 
programowo wyższej lub na wyższym etapie edukacyjnym;

5) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

4.  Przewodniczący  komisji  uzgadnia  z  uczniem  oraz  jego  rodzicami  liczbę  zajęć 
edukacyjnych,  z  których  uczeń może  przystąpić  do egzaminów klasyfikacyjnych  w ciągu 
jednego dnia.

5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 
rodzice ucznia.
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6. Egzaminy  klasyfikacyjne  przeprowadza  się  w  formie  pisemnej  i  ustnej  z  wyjątkiem 
przedmiotów:  informatyka,  wychowanie  fizyczne,  zajęcia  praktyczne  i  inne  obowiązkowe 
zajęcia  edukacyjne,  których  programy  nauczania  przewidują  prowadzenie  ćwiczeń  lub 
doświadczeń, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator.

8. Z  przeprowadzanego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający 
w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do  protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia,  zwięzłą  informację 
o  ustnych  odpowiedziach  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  wykonaniu  przez  ucznia  zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Uczeń może mieć zmieniony termin egzaminu tylko w przypadku, jeżeli nie przystąpił do 
niego w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych.

11. Jeżeli  uczeń nie przystąpił  do egzaminu klasyfikacyjnego pozostaje  niesklasyfikowany 
z danych zajęć.

12. Uczeń, który nie zda egzaminu klasyfikacyjnego otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 
ocenę negatywną.

§ 67.

1. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić:

1) na pisemną prośbę samego ucznia, który nie wyraża woli realizacji obowiązku nauki;

2) na pisemny wniosek każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem nauczyciel  przekazuje 
wychowawcy oddziału.

3. Skreślenie  ucznia  na  pisemny  wniosek  nauczyciela  można  dokonać  na  zakończenie 
każdego okresu.

4. Procedura skreślenia ucznia z listy:

1) wnioskowanie o skreślenie ucznia z listy powinno być poprzedzone zastosowaniem 
szeregu zabiegów skierowanych na udzielenie  pomocy uczniowi oraz mających na 
celu poprawę zachowania ucznia, w tym:

a) upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy /w formie notatki/,
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b) nagana  wychowawcy  z  wysłaniem  zawiadomienia  do  rodziców  o  terminie 
spotkania z wychowawcą i pedagogiem szkoły (rodzice i uczeń składają na druku 
nagany swoje podpisy),

c) upomnienie pisemne udzielone przez pedagoga szkolnego,

d) wykonywanie prac społecznych na terenie szkoły,

e) odsunięcie od wycieczki lub innej imprezy szkolnej,

f) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

g) indywidualna nagana dyrektora szkoły,

h) nagana  na  forum  szkoły  udzielana  podczas  apelu  przez  dyrektora,  bądź 
wicedyrektora szkoły,

i) dyscyplinarne przeniesienie do innej klasy,

j) skreślenie z listy uczniów;

2) informowanie rodziców o nagannym zachowaniu ich dziecka oraz podejmowanych 
przez  szkołę  działaniach  naprawczych  i  zastosowanych  karach  porządkowych 
(podczas   rozmowy  telefonicznej,  bezpośredniego  kontaktu  –  3  wezwania  listem 
poleconym);

3) odnotowywanie na bieżąco w/w działań w dzienniku;

4) skierowanie  do  dyrektora  szkoły  pisemnego  wniosku  wychowawcy  o  skreślenie 
ucznia  z  listy  wraz  z  uzasadnieniem  w  formie  notatki;  wniosek  powinien  zostać 
złożony  na  minimum  7  dni  przed  zebraniem  rady  pedagogicznej  po  uprzednim 
poinformowaniu pedagoga lub psychologa szkolnego;

5) przedstawienie przez nauczyciela/wychowawcę wnioskującego treści uzasadnienia na 
zebraniu rady pedagogicznej;

6) wysłuchanie  obiektywnej  opinii  wychowawcy  lub  psychologa/pedagoga  szkolnego 
o uczniu  – opinia  nie  powinna uwzględniać  wyników w nauce,  a  jedynie  rzetelne 
informacje na temat zachowania ucznia.

5. Ostateczną decyzję o skreśleniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały 
rady pedagogicznej oraz własnego postępowania wyjaśniającego; o swojej decyzji informuje 
ucznia i rodziców na piśmie.

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej sprawy i protokołu 
rady pedagogicznej w części dotyczącej skreślenia.

7. Dopuszcza się uczęszczanie ucznia do szkoły w okresie odwoławczym, o ile zachowanie 
ucznia  nie  stanowi  zagrożenia  dla  zdrowia  i  życia  jego  oraz  pozostałych  uczniów 
i pracowników szkoły.

8. Dopuszcza się spisanie  z  uczniem kontraktu,  czyli  zgodnego porozumienia  dwóch lub 
więcej stron, ustalającego ich wzajemne prawa lub obowiązki.

9. Od nałożenia kary uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od 
powiadomienia go o tym fakcie. Odwołanie wnosi na piśmie uczeń, jego rodzice. Dyrektor 
szkoły  jest  zobowiązany  do  ponownego  szczegółowego  rozpatrzenia  sprawy  i  podjęcia 
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ostatecznej  decyzji  wraz  z  uzasadnieniem  w  terminie  do  14  dni  od  daty  otrzymania 
odwołania. Powtórne odwołanie od wymierzonej kary uczeń, jego rodzice wnoszą na piśmie 
do  Śląskiego  Kuratora  Oświaty.  Decyzja  podjęta  przez  Śląskiego  Kuratora  Oświaty  jest 
ostateczna.

Rozdział  8

Postanowienia końcowe 

§ 68.

1. Sprawy nieuregulowane  w statucie  szkoły  są  rozstrzygane  w oparciu  o  obowiązujące 
dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

2. Zmian w statucie szkoły dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek 
organów szkoły.  Zmiany w statucie  wprowadza  się  uchwałą  rady pedagogicznej  Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach.

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej zespołu.

Rozdział 9

Organizacja oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej

§ 69.

1. W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w szkole branżowej I stopnia 
funkcjonują także  oddziały Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  nr 6  w Tychach zwanej  dalej 
„szkołą zawodową”.

2. Szkoła  zawodowa  kształci  uczniów  z  niepełnosprawnością   intelektualną  w  stopniu 
lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

3. Uczniowie szkoły zawodowej korzystają z obiektów szkolnych i ich wyposażenia, w tym 
biblioteki, stołówki,  świetlicy szkolnej, gabinetu pielęgniarki szkolnej.

4. Cele oddziałów szkoły zawodowej realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym:

1) szkolny  zestaw programów  nauczania  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  nr  6,  który 
uwzględnia wymiar wychowawczy i obejmuje całą działalność oddziałów z punktu 
widzenia dydaktycznego;

2) program wychowawczo - profilaktyczny Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej, który 
opisuje  w  sposób  całościowy  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze 
wychowawczym  oraz  działania  o  charakterze  profilaktycznym  skierowane  do 
uczniów, nauczycieli i rodziców.

5. Do uczniów szkoły zawodowej mają zastosowanie przepisy rozdziału: Uczniowie szkoły, 
ich prawa i obowiązki.

6. Uczniom  szkoły  zawodowej  udzielana  jest  pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna 
zgodnie z zapisami rozdziału: Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonania.
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7. Do  oceniania  uczniów  oddziałów  szkoły  zawodowej  zastosowanie  mają  przepisy 
rozdziału: Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.

8. Uczniowie szkoły zawodowej  wchodzą w skład samorządu uczniowskiego zespołu na 
zasadach określonych w rozdziale: Organy szkoły.

9. Rodzice uczniów oddziałów szkoły zawodowej wchodzą w skład rady rodziców zespołu 
na zasadach określonych w  rozdziale: Organy szkoły.

10. Uczniowie  szkoły  zawodowej  objęci  są  działaniami  z  zakresu  wolontariatu  zgodnie 
z rozdziałem: Organizacja pracy szkoły. 

11. Dokumentacja  pedagogiczna oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej jest prowadzona 
i  przechowywana  na  dotychczasowych  zasadach  do  zakończenia  kształcenia  w  tych 
oddziałach.
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