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`` 

Rozdział 1 

Informacje o Zespole 

 

§ 1 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o:   

1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II 

w Krynicy – Zdroju;  

2) szkole – należy przez to rozumieć szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju; 

3) placówce – należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzące 

w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju; 

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju; 

5) statucie - należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana 

Pawła II w Krynicy – Zdroju;  

6) nauczycielach – należy przez to rozmieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju;  

7) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkół, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 - 3; 

8) słuchaczach – należy przez to rozumieć słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego; 

9) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Powiat Nowosądecki; 

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Małopolskiego 

Kuratora Oświaty; 

11) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

12) ustawie - Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);  

13) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.); 

14) Przepisach wprowadzających - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.). 

 

§ 2 

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy jest jednostką organizacyjną 

Powiatu Nowosądeckiego. 

2. Zespół ma siedzibę w Krynicy – Zdroju  przy ul. Nadbrzeżnej 3. 

3. W skład Zespołu wchodzą: 

1) czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, którego pełna nazwa brzmi: Liceum 

Ogólnokształcące w Krynicy-Zdroju, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II 

w Krynicy – Zdroju; 
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2) pięcioletnie Technikum, którego pełna nazwa brzmi: Technikum w Krynicy-Zdroju, Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju; 

3) trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia, której pełna nazwa brzmi: Branżowa Szkoła I stopnia 

w Krynicy-Zdroju, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – 

Zdroju; 

4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krynicy-Zdroju, Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju; 

5) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krynicy-Zdroju, Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju. 

 

§ 3 

1. Organem prowadzącym Zespół oraz placówkę i szkoły wchodzące w skład Zespołu jest Powiat 

Nowosądecki mający siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. 

 

§ 4 

1. Liceum, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 jest jednostką budżetową i publicznym czteroletnim 

liceum ogólnokształcącym na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej. 

2. Do Liceum włączone zostały z dniem 1 września 2019 r. oddziały dotychczasowego 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła 

II w Krynicy, aż do czasu ich likwidacji zgodnie z art. 147 Przepisów wprowadzających. 

3. W Liceum funkcjonują: 

1) w roku szkolnym 2019/2020 klasy I, II i III; 

2) w roku szkolnym 2020/2021 klasy II i III; 

3) w roku szkolnym 2021/2022 klasa III, 

włączonego do szkoły dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy. 

4. W stosunku do uczniów dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy, którzy nie uzyskali promocji do 

następnej klasy lub nie ukończyli dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy mają zastosowanie przepisy 

art. 150 Przepisów wprowadzających. 

5. Do uczniów dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego 

statutu. 

 

§ 5 

1. Technikum, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 jest jednostką budżetową i publicznym 

pięcioletnim technikum na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej. 

2. Technikum kształci w zawodach: 

1) technik żywienia i usług gastronomicznych; 

2) technik informatyk; 
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3) technik hotelarstwa; 

4) budownictwa. 

3. Do Technikum włączone zostały z dniem 1 września 2019 r. oddziały dotychczasowego 

czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy, 

aż do czasu ich likwidacji zgodnie z art. 153 Przepisów wprowadzających. 

4. W Technikum funkcjonują: 

1) w roku szkolnym 2019/2020 klasy II, III i IV; 

2) w roku szkolnym 2020/2021 klasy III i IV; 

3) w roku szkolnym 2021/2022 klasa IV, 

włączonego do Technikum dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy. 

5. W oddziałach dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy odbywa się kształcenie w zawodach: 

1) technik hotelarstwa; 

2) technik ekonomista; 

3) technik żywienia i usług gastronomicznych; 

4) technik informatyk; 

5) technik budownictwa; 

6) technik organizacji reklamy. 

6. W stosunku do uczniów dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy, którzy nie uzyskali promocji do następnej 

klasy lub nie ukończyli dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy mają zastosowanie przepisy art. 156 

Przepisów wprowadzających. 

7. Do uczniów dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

im. Jana Pawła II w Krynicy stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego statutu. 

 

§ 6 

1. Branżowa Szkoła I stopnia, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 jest jednostką budżetową 

i publiczną trzyletnią  branżową szkołą I stopnia. 

2. W latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022 organizuje się odrębne oddziały dla absolwentów 

gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 

3. W Branżowej Szkole I stopnia organizowane są oddziały jedno i wielozawodowe dla uczniów 

i młodocianych pracowników. 

 

§ 7 

1. Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 4,  jest jednostką 

budżetową i czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

2. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych kształcenie odbywa się w formie zaocznej. 
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3. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym dla 

Dorosłych prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas.  

4. Do klas, o których mowa w ust. 3 stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego trzyletniego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz odpowiednio przepisy niniejszego statutu.  

 

§ 8 

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 5,  jest jednostką 

budżetową i publiczną placówką kształcenia ustawicznego. 

2. W Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzone jest kształcenie ustawiczne w formach 

pozaszkolnych. 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu 

 

§ 9 

1. Celem kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum jest: 

1) traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania 

umiejętności; 

2) doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, 

pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, 

uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się 

przykładami itp.; 

3) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych 

dyscyplin; 

4) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, 

uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej; 

5) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-

twórczymi; 

6) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 

7) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej 

rozumienie; 

8) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata 

i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 

2. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego 

w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum należą: 

1) myślenie – rozumiane jako złożony proces umysłowy, polegający na tworzeniu nowych 

reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji, obejmującej interakcję wielu 

operacji umysłowych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobrażanie sobie, 

sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość. Dzięki temu, że uczniowie szkoły 

ponadpodstawowej uczą się równocześnie różnych przedmiotów, możliwe jest rozwijanie 

następujących typów myślenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, 
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przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego; zachowanie ciągłości kształcenia 

ogólnego rozwija zarówno myślenie percepcyjne, jak i myślenie pojęciowe. Synteza obu 

typów myślenia stanowi podstawę wszechstronnego rozwoju ucznia; 

2) czytanie – umiejętność łącząca zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych 

wypowiedzi; kluczowa umiejętność lingwistyczna i psychologiczna prowadząca do rozwoju 

osobowego, aktywnego uczestnictwa we wspólnocie, przekazywania doświadczeń między 

pokoleniami; 

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

w mowie, jak i w piśmie, to podstawowa umiejętność społeczna, której podstawą jest 

znajomość norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia się w różnych 

sytuacjach komunikacyjnych; 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem 

metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; 

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie 

się w cyberprzestrzeni; 

6) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy 

oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł; 

7) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej 

pogłębiania; 

8) umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych. 

 

§ 10 

1. Celem kształcenia zawodowego w Technikum jest przygotowanie uczących się do 

wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

2. Do zadań Technikum w zakresie kształcenia zawodowego należy: 

1) integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie 

kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem 

niższych etapów edukacyjnych; 

2) podejmowanie działań wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego 

potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i 

kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz 

zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki; 

3) bliska współpraca z pracodawcami jako istotny element nowoczesnego kształcenia, 

odpowiadającego potrzebom współczesnej gospodarki; 

4) realizowanie kształcenia w oparciu o współpracę z pracodawcami; 

5) dążenie, aby realizowanie praktycznej nauki zawodu  odbywało się w jak największym 

wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców, a także w centrach 

kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach 

kształcenia ustawicznego. 

2. Cele i zadania kształcenia w danym zawodzie określa podstawa programowa kształcenia 

w danym zawodzie. 
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§ 11 

1. Celem kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia jest: 

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii 

i praktyk; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 

we współczesnym świecie. 

2. 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. 

3. Branżowa szkoła I stopnia ma za zadanie wyposażyć 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.  

 

§ 12 

1. Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do 

wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

2. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi 

kwalifikacjami zawodowymi, a także być przygotowany do uzyskania niezbędnych uprawnień 

zawodowych. 

 

§ 13 

1. Do celów i zadań Centrum Kształcenia Ustawicznego należy w szczególności: 

1) kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych; 

2) umożliwianie zdobywania wiedzy ogólnej i zawodowej w określonym zawodzie; 
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3) realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

4) kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi osobowości; 

5) organizowanie zajęć z preorientacji zawodowej; 

6) organizowanie praktycznej nauki zawodu dla słuchaczy w celu opanowania umiejętności 

praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie; 

7) umożliwienie rozwijania kultury pracy opartej na postępie technologicznym, ekonomicznym 

i organizacyjnym; 

8) kształtowanie etycznych postaw niezbędnych do pełnienia funkcji zawodowych; 

9) organizowanie pozaszkolnych form kształcenia. 

2. Cele i zadania, o których mowa w ust. 1, placówka realizuje w szczególności poprzez: 

1) organizowanie dokształcających i doskonalących kursów zawodowych; 

2) organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

3) aktywny udział w życiu lokalnym poprzez uczestniczenie i współorganizowanie imprez 

o charakterze kulturalno - naukowym; 

4) nieustanne podnoszenie kwalifikacji przez pracowników placówki; 

5) opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz informatorów dla potrzeb 

słuchaczy; 

6) doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych; 

7) współpracę z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą; 

8) wspomaganie wszechstronnego rozwoju osób podejmujących kształcenie w placówce, 

stosownie do ich potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych 

ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych; 

9) bieżącą ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia przez osoby kształcące 

się lub dokształcające się w Placówce; 

10) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych przez placówkę; 

11) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej słuchaczom Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i młodocianym pracownikom dokształcającym się w placówce; 

12) wzbogacanie oferty edukacyjnej poprzez wdrażanie projektów edukacyjnych, 

finansowanych ze środków pozabudżetowych. 

3. Centrum Kształcenia Ustawicznego współpracuje z pracodawcami i organizacjami 

pracodawców w zakresie organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego. 

 

§ 14 

Szkoły i placówka wchodzące w skład Zespołu zapewniają: 

1) realizację prawa młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju; 

2) wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 
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3) wychowanie rozumiane jako wspieranie młodzieży w rozwoju ku pełnej dojrzałości 

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane 

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; 

4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

5) możliwość pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie 

i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

6) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

7) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

8) możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub 

zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych; 

9) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów 

w życiu społecznym; 

10) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej; 

11) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 

w szkole; 

12) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz 

kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej; 

13) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz 

przeciwdziałaniu marnowaniu żywności; 

14) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

15) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 

16) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie 

kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych; 

17) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 

18) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności 

spędzania czasu wolnego; 

19) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych; 

20) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi. 
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§ 15 

1. Cele i zadania, o których mowa w § 9 – 14 są realizowane w szczególności poprzez: 

1) właściwy dobór przez nauczycieli programów nauczania; 

2) zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi 

i przygotowaniem pedagogicznym; 

3) organizowanie zajęć zgodnie z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej i zachowaniem 

równowagi miedzy nauką a wypoczynkiem; 

4) respektowanie podmiotowości ucznia i słuchacza w procesie kształcenia i wychowania; 

5) systematyczną współpracę z rodzicami. 

2. Uczniom z niepełnosprawnościami zapewnia się optymalne warunki pracy. Wybór form 

indywidualizacji nauczania powinien wynikać z rozpoznania potencjału każdego ucznia 

i słuchacza. 

4. W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Szkoła zapewnia: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 

pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe; 

3) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 

resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne. 

5. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając 

indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.  

6. Przy realizacji zadań uwzględniane są następujące zasady bezpieczeństwa: 

1) uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli; 

2) za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć organizowanych 

przez Szkołę odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia; 

3) przestrzegane są regulaminy pracowni, instrukcje przeciwpożarowe oraz zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) urządzenia i sprzęt z którego korzystają uczniowie jest systematycznie kontrolowany. 

 

Rozdział 3 

Organy Zespołu 

 

§ 16 

1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu; 

3) Rada Rodziców Zespołu; 

4) Samorząd Uczniowski; 

5) Samorząd Słuchaczy. 
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2. Rada Pedagogiczna Zespołu może obradować w składzie nauczycieli prowadzących zajęcia 

odpowiednio w szkole wchodzącej w skład Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 3, jeżeli 

przedmiotem zebrania rady pedagogicznej jest wyłącznie sprawa jednej z tych szkół. 

 

§ 17 

1. Stanowisko dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z niego organ prowadzący. 

2. Dyrektor Zespołu realizuje zadania wynikające z przepisów, a szczególności: 

1) kieruje działalnością placówki oraz szkół wchodzących w skład Zespołu oraz reprezentuje je 

na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej Zespołu, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową 

i gospodarczą obsługę Zespołu; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, słuchaczom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu; 

7) przeprowadza coroczną diagnozę programu wychowawczo-profilaktycznego w zakresie 

występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników 

chroniących i czynników ryzyka; 

8) prowadzi rejestr  wyjść grupowych uczniów; 

9) ustala długość przerw międzylekcyjnych  oraz organizację przerw międzylekcyjnych 

w sposób umożliwiającym uczniom spożycie posiłku na terenie szkoły; 

10) zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

11) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

12) stwarza warunki do działania w szkołach wchodzących w skład Zespołu: 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; 

13) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

14) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia 

imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

15) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach wchodzących w skład Zespołu; 

16) zapewnia uczniom, słuchaczom i pracownikom należyte warunki pracy; 

17) kieruje pracami rady pedagogicznej Zespołu jako jej przewodniczący, 

18) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej Zespołu podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa; 
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19) sporządza plan finansowy środków specjalnych i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie; 

20) dopuszcza do użytku szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Zespołu, 

programy nauczania przedstawione przez nauczycieli; 

21) podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym; 

22) przedstawia Radzie Pedagogicznej Zespołu nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 

wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkół 

wchodzących w skład Zespołu;  

23) przedstawia Radzie Pedagogicznej Zespołu plan nadzoru pedagogicznego szkół 

wchodzących w skład Zespołu w terminie do dnia 15 września roku szkolnego; 

24) powierza nauczycielom funkcje kierownicze oraz inne funkcje w Zespole i odwołuje ich 

z tych funkcji; 

25) ustala regulaminy pracy, premiowania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

26) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Zespole zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

27) opracowuje arkusz organizacji szkół wchodzących w skład Zespołu i przedkłada go do 

zatwierdzenia organowi prowadzącemu; 

28) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami 

na terenie szkół wchodzących w skład Zespołu; 

29) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy oraz oceny 

dorobku zawodowego za okres stażu według zasad określonych w odrębnych przepisach; 

30) przyjmuje uczniów i słuchaczy do szkół wchodzących w skład Zespołu;  

31) wyraża zgodę na realizację obowiązku nauki poza szkołą; 

32) zezwala na indywidualny tok nauki; 

33) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości 

pracy szkół wchodzących w skład Zespołu oraz w podejmowaniu nowatorstwa 

pedagogicznego; 

34) może skreślić ucznia lub słuchacza z listy uczniów lub słuchaczy w przypadkach 

określonych w statucie szkoły; 

35) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na czas określony zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

36) ustala w danym roku szkolnym, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczym, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

37) informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców do dnia 30 września o ustalonych 

dodatkowych dniach wolnych; 

38) opracowuje i wdraża system zapewniający funkcjonowanie skutecznej i efektywnej kontroli 

zarządczej; 

39) występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia wynikające 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zostaną naruszone; 

40) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez 

szkoły wchodzące w skład Zespołu dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją. 
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41) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. 

4. W zakresie, o którym mowa w ust. 3 dyrektor Zespołu w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Zespołu; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Zespołu. 

 

§ 18 

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna która jest kolegialnym organem szkół i placówek 

wchodzących w skład Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 3. 

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:  

1) zatwierdzenie planów pracy szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach 

wchodzących w skład Zespołu; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów lub słuchaczy; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołami i placówkami przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia 

pracy szkoły; 

7) zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na 

zajęciach; 

8) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

9) ustalanie regulaminu swojej działalności; 

10) uchwalanie statutu lub zmian w statucie Zespołu; 

11) delegowanie przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu; 

12) wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy; 

13) uzgodnienie z radą rodziców programu wychowawczo-profilaktycznego szkół; 

14) przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu, w tym zwłaszcza 

tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu; 
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3) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych;  

4) wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników Zespołu; 

5) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;  

6) powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do 

konkursu nikt się nie zgłosił; 

7) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole; 

8) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego; 

9) średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce; 

10) pracę dyrektora Zespołu w związku z dokonywaną oceną pracy; 

11) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

12) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego; 

13) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

14) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym; 

15) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki; 

16) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania; 

17) analizę osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego co do przedłużenia okresu nauki 

na każdym etapie kształcenia co najmniej o jeden rok; 

18) kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli; 

19) organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 

i z zakresu kształcenia w zawodzie,  

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

4. Rada pedagogiczna może występować z wnioskami we wszystkich sprawach szkół i placówek 

wchodzących w skład Zespołu, a w szczególności: 

1) odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego 

w Zespole; 

2) powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-

zadaniowego. 

 

§ 19 

1. W Zespole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów szkół wchodzących 

w skład Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 - 3. 



15 

 

2. W skład rad rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

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

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły; 

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców, o których mowa w ust. 4. 

 

§ 20 

1. Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy w szczególności:  

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkół wchodzących w skład Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 - 

3;  

2) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

3) wybór przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora Zespołu;  

4) wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, których przepisy 

przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły; 

5) uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian, 

6) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez 

Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie; 

7) uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów szkół wchodzących w skład 

Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 - 3. 

2. Rada rodziców opiniuje w szczególności:  

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;  

2) projektu planu finansowego składany przez dyrektora Zespołu;  

3) podjęcia i prowadzenie w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje;  

4) pracę nauczyciele w związku z jego oceną pracy lub oceną dorobku zawodowego;  

5) propozycję zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego;  

6) projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;  

7) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania; 

8) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

9) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym; 

10) organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: 
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a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 

i z zakresu kształcenia w zawodzie,  

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

11) ustalenie długości przerw międzylekcyjnych; 

12) organizację przerw w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły. 

3. Rada rodziców może wnioskować w szczególności o:  

1) powołanie rady Zespołu;  

2) dokonanie oceny pracy nauczyciela.  

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów Zespołu, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach Zespołu. 

 

§ 21 

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących 

w skład Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 - 3. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu Uczniowskiego określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy 

samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkół wchodzących w skład Zespołu, 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. 

 

§ 22 

1. Zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest współuczestnictwo młodzieży w zarządzaniu 

szkołami wchodzącymi w skład Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 - 3. 

2. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności: 

1) uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego; 

2) przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom 

stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
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3) opiniowanie wniosku dyrektora Zespołu o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły; 

4) opiniowanie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu 

przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym; 

5) na wniosek dyrektora Zespołu opiniowanie pracy nauczyciela w związku z dokonywaniem 

oceny jego pracy; 

6) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

7) podejmowanie, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu, działań z zakresu wolontariatu; 

8) opiniowanie długości przerw międzylekcyjnych; 

9) opiniowanie organizacji przerw w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na 

terenie szkoły. 

 

§ 23 

1. Samorząd uczniowski wybiera ze swojego składu Radę Wolontariatu. 

2. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć 

edukacyjnych. 

3. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna, a w przypadku uczniów 

niepełnoletnich wymaga zgody rodziców. 

4. Do zakresu działania Rady Wolontariatu, o której mowa w ust. 1 należy w szczególności: 

1) promowanie idei wolontariatu; 

2) diagnozowania potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły; 

3) opiniowania oferty działań i decydowanie o wyborze konkretnych działań do realizacji; 

4) koordynacja zadań z zakresu wolontariatu; 

5) angażowanie młodzieży szkolnej w projekty z zakresu wolontariatu. 

5. Rada Wolontariatu działa w oparciu o regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem 

Zespołu. 

 

§ 24 

1. W Zespole działa Samorząd Słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze szkoły i placówki, 

o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4i 5. 

2. Samorząd Słuchaczy ustala regulamin swojej działalności. 

3. Regulamin Samorządu Słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu. 

4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Słuchaczy określa regulamin uchwalony 

przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

5. Organy Samorządu Słuchaczy są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy. 

 

§ 25 

1. Samorząd Słuchaczy może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu 

wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły i placówki, o których mowa w § 2 ust. 3 

pkt 4 – 5, a w szczególności realizacji podstawowych praw takich jak: 

1) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Słuchaczy; 
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2) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce; 

4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

5) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

6) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej w szkole, 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem Zespołu. 

2. Samorząd Słuchaczy wyraża opinie: 

1) na wniosek dyrektora Zespołu o pracy nauczyciela w związku z dokonywaniem oceny jego 

pracy; 

2) w sprawie skreślenia słuchacza z listy słuchaczy szkoły i placówki, o których mowa w § 2 

ust. 3 pkt 4 i 5; 

3) w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w danym roku 

szkolnym zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem w sprawie organizacji 

roku szkolnego; 

4) wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu 

przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 

 

§ 26 

1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 

swoich kompetencji, określonych ustawą - Prawo oświatowe oraz zapisami w statucie Zespołu. 

2. Organy Zespołu wymieniają między sobą informacje o podejmowanych działaniach lub 

decyzjach.  

3. Przewodniczący organów lub ich przedstawiciele mogą uczestniczyć w zebraniach innych 

organów, za ich zgodą lub na zaproszenie. 

4. W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów Zespołu ustala się 

następujące zasady porozumiewania się i przepływ informacji o podejmowanych działaniach 

i decyzjach: 

1) organy Zespołu informują się wzajemnie o planowanych działaniach; 

2) w miarę bieżących potrzeb przewiduje się możliwość wspólnych spotkań przedstawicieli 

organów Zespołu; 

3) przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć, z głosem doradczym,  

w zebraniach organów Zespołu na zaproszenie lub za zgodą tych organów. 

 

§ 27 

1. W razie zaistnienia sporu między organami Zespołu głównym obowiązkiem organów  

jest dążenie do ustalenia form i sposobów rozstrzygnięcia sporu na terenie Zespołu. 

2. W przypadku zaistnienia sporu między organami Zespołu, dyrektor podejmuje rolę mediatora. 
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3. W razie wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu lub w przypadku, gdy stroną sporu jest 

dyrektor Zespołu, w celu jego rozstrzygnięcia dopuszcza się możliwość powołania komisji, 

której skład jest zaakceptowany przez organy będące w sporze. 

4. Komisja, o której mowa w ust. 3, po zapoznaniu się z istotą sporu przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające według ustalonych przez siebie zasad, a rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla 

stron. 

5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie Zespołu, strony mogą zwrócić 

się o pomoc w jego rozstrzygnięciu do mediatora zewnętrznego. 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja szkół wchodzących w skład Zespołu 

 

§ 28 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, 

ferii zimowych i letnichoraz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

arkusz organizacji szkół wchodzących w skład Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu 

zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe i przepisami ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkół wchodzących w skład Zespołu dyrektor 

Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych w szkołach wchodzących w skład Zespołu, 

o których mowa w § 2 ust. 3. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkół wchodzących w skład Zespołu jest oddział złożony 

z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania dla danej szkoły 

wchodzącej w skład Zespołu, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania dla 

publicznych szkół i programami nauczania dopuszczonymi do użytku szkolnego. 

 

§ 29 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół wchodzących w skład 

Zespołu są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;  

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  
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6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Szkoła może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne.  

3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

5. 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, o którym mowa w § 28 ust. 3. 

6. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. lekcje języków obcych, informatyki, a także zajęcia 

nadobowiązkowe, np. koła zainteresowań, koła sportowe, zajęcia fakultatywne, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także 

podczas wycieczek i wyjazdów. 

7. Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określają przepisy w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 

8. Na zajęciach praktycznych uczniowie klas realizujących praktyczną naukę zawodu dzieleni są 

na grupy zgodnie z programem nauczania danego typu szkoły i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

 

§ 30 

1. Uczniowie i pracownicy młodociani zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego 

odbywają w oddziałach klasowych w formie stacjonarnej. 

2. Teoretyczne przedmioty zawodowe uczniowie realizują w formie stacjonarnej, z podziałem na 

grupy zawodowe. 

3. Kształcenie zawodowe w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych młodociani 

pracownicy realizują zgodnie z planem kursów w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych dla poszczególnych zawodów. 

4. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana: 

1) dla uczniów, w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

2) dla młodocianych przez pracodawcę, który w celu przygotowania zawodowego zawarł 

z nimi umowę o pracę. 

5. Szkoła organizuje dla uczniów, dla których program nauczania przewiduje kształcenie 

zawodowe: 

1) zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych, w szczególnych przypadkach w innej 

jednostce szkolącej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem i jednostką 

przyjmującą uczniów, 

2) praktyki zawodowe w centrum kształcenia zawodowego oraz u pracodawców przy czym 

odbycie praktyki zawodowej poprzedza zawarcie umowy pomiędzy Zespołem Szkół 

i jednostką przyjmującą uczniów. 

6. Nadzór nad zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi z ramienia Szkoły sprawuje 

kierownik szkolenia praktycznego. 
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7. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizowane są zgodnie z rozporządzeniem 

w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

 

§ 31 

1. Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników jest organizowana w formie zajęć 

praktycznych. 

2. Praktyczna nauka zawodu uczniów i młodocianych pracowników jest prowadzona 

indywidualnie lub w grupach, a liczba uczniów lub młodocianych w grupie powinna 

umożliwiać realizację programu nauczania do danego zawodu i uwzględniać specyfikę 

nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także warunki lokalowe 

i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu. 

3. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców, na podstawie umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym pracownikiem a pracodawcą. 

4. Szkoła prowadząca kształcenie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie 

przedmiotów ogólnych i zawodowych: 

1) nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu; 

2) współpracuje z podmiotem przyjmującym młodocianych pracowników na praktyczną naukę 

zawodu oraz z organizacjami zrzeszającymi pracodawców zatrudniających uczniów w celu 

nauki zawodu. 

5. Podmioty przyjmujące uczniów: 

1) zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności: 

a) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, 

materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

b) odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej 

przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy; 

c) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej; 

d) nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym 

stanowisku pracy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 232 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

e) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych. 

2) wyznaczają odpowiednio instruktorów praktycznej nauki zawodu; 

3) zapoznają młodocianych pracowników z organizacją pracy, regulaminem pracy, 

w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami 

i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu; 

5) sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację 

powypadkową; 

6) współpracują ze szkołą; 

7) powiadamiają szkołę oraz rodziców o naruszeniu przez młodocianego pracownika 

regulaminu pracy. 
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§ 32 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła dysponuje następującymi pracowniami szkolnymi:  

1) pracownia gastronomiczna; 

2) pracownia hotelarstwa; 

3) pracownia budowlana ; 

4) pracownie informatyczne; 

5) pracownia ekonomiczna . 

2. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni określają regulaminy ustalone przez dyrektora 

Zespołu.  

3. Opiekę nad klasopracowniami, pracowniami zajęć praktycznych i innymi pomieszczeniami 

dydaktycznymi powierza się poszczególnym nauczycielom.  

4. Nauczyciele, którym powierzono opiekę nad pracowniami szkolnymi, o których mowa w ust. 1. 

mają w szczególności obowiązek:  

1) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla uczniów; 

2) utrzymywać w nich należyty porządek;  

3) dbać o estetykę i wystrój dostosowany do funkcji pomieszczenia.  

 

§33 

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu prowadzą zaplanowane i systematyczne działania 

w zakresie doradztwa zawodowego, w celu wspierania uczniów w procesie rozpoznawania 

zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia 

i zawodu. 

2. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;  

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie;  

3) na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

4) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych 

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) na zajęciach z wychowawcą; 

6) w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez uczniów środowiska 

pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców.  

3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 

współdziałają z: 

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

2) poradniami specjalistycznymi; 

3) pracodawcami; 

4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. 

4. Organizacja zadań Szkół wchodzących w skład Zespołu na rzecz doradztwa zawodowego 

uwzględnia w nim udział rodziców uczniów. 
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5. W Szkołach wchodzących w skład Zespołu na każdy rok szkolny opracowuje się program 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem 

w sprawie doradztwa zawodowego. 

 

§ 34 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji programów 

nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej młodzieży oraz kształceniu 

i doskonaleniu nauczycieli, a także realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkół wchodzących w skład Zespołu, doskonaleniu warsztatu 

pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę 

możliwości, wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy 

Zespołu oraz za zgodą Dyrektora Zespołu inne osoby. 

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 

3) edukację czytelniczo-medialną. 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają uczniom, słuchaczom i nauczycielom dostęp do jej 

zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

5. Organizacja  biblioteki szkolnej: 

1) bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor Zespołu, który, w szczególności: 

a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, środki finansowe na jej działalność, 

b) zatrudnia w niej wykwalifikowanych nauczycieli – bibliotekarzy, 

c) zarządza skontrum zbiorów biblioteki i dba o protokolarne jej przekazywanie 

w przypadku zmiany pracownika; 

2) lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni multimedialnej; 

3) zbiory: 

a) biblioteka gromadzi następujące materiały:  

- wydawnictwa informacyjne, 

- podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli, 

- podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego, 

- lektury podstawowe i uzupełniające do poszczególnych przedmiotów nauczania, 

- literaturę popularnonaukową i naukową, 

- odpowiednie czasopisma dla uczniów i nauczycieli, 

- materiały audiowizualne, 

b) biblioteka stara się gromadzić zbiory zgodnie z profilami kształcenia, zainteresowaniami 

czytelników, a także wydawnictwa regionalne, 

c) gazety codzienne oraz czasopisma społeczno – kulturalne przechowuje się w bibliotece 

przez rok, czasopisma metodyczne przez 5 lat. Czasopisma metodyczne mogą być 

przechowywane w pracowniach przedmiotowych. 
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d) prasa i księgozbiór podręczny udostępnione są w czytelni i do klas na zajęcia; 

4) czas pracy biblioteki, zastrzeżeniem ust. 4: 

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych, 

b) czas otwarcia biblioteki ustalony jest corocznie w porozumieniu z dyrektorem Zespołu 

i nie trwa krócej niż 5 godzin dziennie, 

c) jeden dzień w tygodniu bibliotekarz przeznacza na prace związane z zakupem, 

opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz na samokształcenie i doskonalenie 

zawodowe. 

5) finansowanie wydatków biblioteki: 

a) wydatki są pokrywane z budżetu Zespołu, 

b) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców, 

c) biblioteka może zdobywać środki na wydatki przez działalność gospodarczą, ale ta 

działalność nie może odbywać się kosztem realizacji podstawowych zadań. 

6) biblioteka pracuje w oparciu o regulamin ustalony przez dyrektora Zespołu; 

7) biblioteka posiada swoją stronę internetową umożliwiającą szeroki dostęp do wiadomości 

dotyczących zbiorów bibliotecznych. 

6. Do zadań biblioteki należy w szczególności: 

1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 

2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów; 

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 35 

Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami 

obejmuje w szczególności: 

1) w zakresie współpracy z uczniami:  

a) umożliwianie wypożyczania książek z księgozbioru podstawowego, 

b) korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism w ramach czytelni, 

c) możliwość prowadzenia zajęć z zakresu biblioterapii w ramach godzin wychowawczych, 

d) pomoc w kompletowaniu materiałów tematycznych potrzebnych uczniowi, 

e) pomoc w opracowywaniu prac domowych, 

f) uwzględnianie życzeń i oczekiwań uczniów w polityce gromadzenia zbiorów, 

g) wspieranie rozwoju uzdolnień i twórczych działań uczniów (zabezpieczenie niezbędnej 

literatury oraz innych materiałów uczniom biorącym udział w olimpiadach), 
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h) umożliwienie korzystania z komputerów i stałego łącza internetowego w celach 

edukacyjnych; 

2) w zakresie współpracy z nauczycielami: 

a) wypożyczanie książek oraz innych zbiorów, w tym także z księgozbioru podręcznego, 

b) udostępnianie czasopism i literatury fachowej, 

c) udostępnianie programów komputerowych oraz prezentacji i materiałów opracowanych 

przez innych nauczycieli, 

d) kompletowanie materiałów tematycznych na wskazane zajęcia edukacyjne, 

e) współpracę dotyczącą gromadzenia zbiorów, uwzględnianie życzeń i oczekiwań 

nauczycieli, 

f) informowanie o nowościach wydawniczych oraz zakupionych przez bibliotekę, a także 

artykułach w czasopismach fachowych; 

3) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) udostępnianie obowiązujących dokumentów szkolnych, 

b) umożliwienie korzystania z księgozbioru, 

c) informowanie o statystykach czytelnictwa uczniów i o przypadkach niestosowania się do 

regulaminu biblioteki; 

4) w zakresie współpracy z innymi bibliotekami: 

a) współuczestnictwo w organizowaniu konkursów tematycznych, 

b) udział w konferencjach metodycznych i warsztatach, 

c) wycieczki edukacyjne do innych bibliotek, 

d) organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń. 

 

§ 36 

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu udzielają uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole 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 stwarzanie warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa 

w życiu Szkoły oraz w środowisku społecznym. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 

efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatnie. 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz 

specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w szczególności pedagog, psycholog i doradca zawodowy. 



26 

 

6. W szkołach wchodzących w skład Zespołu 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 korekcyjno-kompensacyjnych; 

5) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne; 

6) zajęć o charakterze terapeutycznym; 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

9) porad i konsultacji; 

10) warsztatów. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na 

organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor. 

9. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 

1) organizowanie wspomagania Szkoły w zakresie realizacji zadań polegających na 

zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których 

poszczególne formy będą realizowane; 

3) informowanie niezwłocznie w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla ucznia formach, 

okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, 

w których poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

10. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem.  

11. Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu Szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności 

w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku 

utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły oraz efektów 

podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych zmian; 

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów: 
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a) trudności w uczeniu się,  

b) szczególnych uzdolnień; 

7) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje 

o tym wychowawcę. 

12. Do zadań wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 

1) koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny; 

2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką 

potrzebę; 

3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planowanie i koordynowanie pomocy 

psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów 

oraz bieżącej pracy z uczniem, z zastrzeżeniem ust. 13; 

4) planowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy 

z rodzicami oraz, w zależności od potrzeb, z innymi osobami lub organizacjami 

pozarządowymi lub instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 

13. Przepisy ust. 1 – 12 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte 

w orzeczeniach lub opiniach.  

14. Wychowawca klasy we współpracy z nauczycielami, wychowawcami lub specjalistami planuje 

i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanychdziałań 

nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy 

z uczniem. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w Szkole 

wchodzącej w skład Zespołu. 

15. Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, o której mowa w ust. 6 pkt 5, nie organizuje się dla 

uczniów objętych: 

1) kształceniem specjalnym; 

2) indywidualnym nauczaniem. 

16. Warunki objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia oraz jej organizację określają 

przepisy, o których mowa w ust. 17.  

17. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe, 

a w odniesieniu do oddziałów szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w § 4 ust. 2, § 5 

ust. 3 i § 7 ust. 3, przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty. 

 

§ 37 
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1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu prowadzą działalność innowacyjną mającą na celu 

poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w szkołach celów i treści kształcenia, 

wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły uwzględniając potrzeby 

środowiska i specyfikę szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej ze względu na możliwości w szczególności w zakresie: 

1) wymiany doświadczeń i informacji; 

2) podnoszenia kwalifikacji i jakości działań Szkół wchodzących w skład Zespołu; 

3) promowania i animowania współpracy między Szkołami wchodzącymi w skład Zespołu 

a stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej. 

3. Do form współpracy można zaliczyć w szczególności: 

1) spotkania pomiędzy stowarzyszeniami lub innymi organizacjami a przedstawicielami 

Szkoły wchodzącej w skład Zespołu; 

2) koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne organizowanie 

konferencji); 

3) doradztwo i udzielanie przez stowarzyszenia lub inne organizacje pomocy merytorycznej 

Szkole wchodzącej w skład Zespołu. 

 

§ 38 

1. W Szkołach wchodzących w skład Zespołu mogą być podejmowane działania w zakresie 

wolontariatu. 

2. Celem działań w zakresie wolontariatu jest uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności 

szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

3. Działania w zakresie wolontariatu adresowane są do: 

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz 

zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych; 

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych; 

3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne. 

4. Zadania z zakresu wolontariatu koordynuje rada wolontariatu, o której mowa w § 23 ust. 1. 

5. Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez: 

1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami; 

2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

3) rodziców; 

4) inne osoby i instytucje. 

6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu określa regulamin. 

 

 

§ 39 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

2. Ustala się następujące formy tego współdziałania: 
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1) zebrania z rodzicami co najmniej 2 w półroczu, których terminy ustala dyrektor Zespołu 

Szkół, a za powiadamianie rodziców o zebraniu odpowiedzialny jest wychowawca oddziału; 

2) kontakty indywidualne w ramach dyżurów nauczycielskich i kierownictwa szkoły (dni 

otwarte szkoły). 

3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu gwarantują rodzicom prawo w szczególności do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w  szkole i klasie; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

3) otrzymywania informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz 

o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci. 

 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

 

§ 40 

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, o których mowa 

w ust. 1,  określają odrębne przepisy. 

 

§ 41 

1. W przypadku nieobecności dyrektora Zespołu zastępuje go wicedyrektor. 

2. Do zakresu zadań Wicedyrektora należy: 

1) wykonywanie zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego zgodnie z rocznym planem 

nadzoru; 

2) opracowywanie tygodniowych rozkładów zajęć edukacyjnych; 

3) organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli; 

4) przygotowywanie projektów ocen pracy nadzorowanych nauczycieli; 

5) coroczne przygotowywania diagnozy do opracowania programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

6) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania przez nauczycieli 

i wychowawców. 

3. Wicedyrektor odpowiada za: 

1) terminową realizację zadań; 

2) prawidłowe opracowania tygodniowych rozkładów zajęć edukacyjnych; 

3) jakość przygotowywanych projektów ocen pracy nauczycieli; 

4) bieżące dokumentowanie realizacji zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego. 
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§ 42 

Do zakresu zadań kierownika szkolenia praktycznego należy w szczególności: 

1) współpraca z zakładami pracy przy organizacji praktyk zawodowych; 

2) opracowanie harmonogramu praktyk zawodowych na rok szkolny; 

3) monitorowanie i ocena końcowa przebiegu praktyk zawodowych; 

4) kontrola prowadzenia Dzienników Praktyki Zawodowej; 

5) opracowanie i monitorowanie realizacji Szkolnego Regulaminu Praktyk Zawodowych; 

6) współpraca z wychowawcami klas i przewodniczącymi Komisji Przedmiotowych w zakresie 

szkolenia praktycznego i zawodowego; 

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego szkolenia praktycznego i 

zawodowego; 

8) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach; 

9) wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia dla pracowników pedagogicznych; 

10) planowanie i koordynowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przy 

współpracy ze wszystkimi pracownikami Zespołu Szkół 

11) współpraca z placówkami i instytucjami w zakresie organizacji egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 

12) opracowanie planu pracy Kierownika Szkolenia Praktycznego na rok szkolny; 

13) maksymalnie dwa razy w roku składanie sprawozdań z działalności Kierownika Szkolenia 

Praktycznego; 

14) przestrzeganie tajemnicy służbowej i terminów realizacji zadań. 

 

§ 43 

1. Zakres zadań i obowiązków nauczyciela – bibliotekarza obejmuje w szczególności: 

1) w ramach  pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni, 

b) indywidualne porady w doborze lektury, 

c) udzielanie informacji dotyczących księgozbioru, 

d) prowadzenie zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających 

bibliotekarzowi w pracy, 

e) informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie prowadzonej obserwacji 

pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych 

klasach, 

f) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy  

czytelnicze); 

2) w ramach  pracy organizacyjno – technicznej: 

a) gromadzenie zbiorów – zgodnie programami nauczania i potrzebami szkół, 

b) ewidencja zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) opracowanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne) zgodnie 

z możliwościami programu Mol, 
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d) selekcja zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych), 

e) organizacja udostępniania zbiorów (również drogą internetową po wcześniejszym 

zalogowaniu się do programu Mol), 

f) organizacja warsztatu informacyjnego w programie Mol (prowadzenie  księgozbioru 

głównego jak  i księgozbioru podręczników w programie Mol i w wersji papierowej) 

prowadzenie zestawień tematycznych w programie Mol, 

g)  ewidencjonowanie nośników elektronicznych w programie Mol. 

2. Do obowiązków nauczyciela – bibliotekarza należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów; 

2) współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów; 

3) opieka nad zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających 

bibliotekarzowi w pracy; 

4) planowanie pracy biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej; 

5) prowadzenie półrocznej i rocznej statystyki wypożyczeń, księgi inwentarzowe, rejestry 

ubytków; 

6) doskonalenie warsztatu pracy ust. poprzez wdrażanie zajęć z biblioterapii; 

7) realizacja zadań biblioteki określonych w § 34; 

8) prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 44 

Do zakresu zadań pedagoga 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 oddziału przedszkolnego i szkoły; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

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, 
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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. 

 

§ 45 

1. Do zakresu zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane 

z realizacją doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu 

doradztwa zawodowego, o którym mowa w § 33ust. 5, oraz koordynowanie jego realizacji; 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie 

doradztwa zawodowego, o którym mowa w § 33 ust. 5; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

6)  realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego, o którym mowa 

w § 33 ust. 5,. 

2. Do zadań doradcy zawodowego realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkoły wchodzące 

w skład Zespołu; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

  

 

 

§46 

1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

albo na ich rzecz; 
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2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły określonych w rozdziale 2 

statutu, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i 

zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

Szkołę; 

2) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka;  

3) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

4) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się 

dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem 

godności osobistej ucznia; 

5) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

6) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

7) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. 

3. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy, 

a w szczególności: 

a) zgłaszanie niezwłocznie dyrektorowi lub wyznaczonej przez dyrektora osobie 

zaistniałych wypadków, 

b) przestrzeganie przyjętej organizacji zajęć edukacyjnych, w tym ich punktualne 

rozpoczynanie i kończenie, 

c) baczne obserwowanie uczniów i reagowanie na wszelkie zachowanie i postawy 

wskazujące na ewentualne problemy, 

d) zapewnienie opieki uczniom zwolnionym z niektórych zajęć oraz oczekującym na 

rozpoczęcie zajęć lub czekającym na autobus, a mianowicie: 

- uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego podczas zajęć 

przebywają na terenie czytelni pod opieką nauczyciela bibliotekarza, 

- uczniowie nie uczestniczący w lekcjach religii, z wyjątkiem sytuacji, gdy lekcje 

religii są na początku lub na końcu planu zajęć ucznia, przebywają na terenie 

czytelni pod opieką nauczyciela bibliotekarza, 

- uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć  lub na odjazd autobusu mogą 

przebywać w wyznaczonym miejscu w szkole lub w czytelni za zgodą nauczyciela 

bibliotekarza, 

e) rzetelne pełnienie dyżurów na przerwach, w wyznaczonych miejscach według 

harmonogramu, 

f) zwracanie uwagi na osoby postronne, przebywające na terenie szkoły, 
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g) niezwłoczne powiadamianie dyrekcji Zespołu Szkół o wszelkich zdarzeniach niosących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów, 

h) zwolnienie ucznia w nagłym wypadku, ust. złe samopoczucie może mieć miejsce 

jedynie pod warunkiem powiadomienia jego rodziców oraz za ich zgodą, 

i) wychowawca, w wyjątkowych sytuacjach może zwolnić ucznia z lekcji na pisemną 

prośbę rodziców. Rodzic zwalniający ucznia musi złożyć do wychowawcy klasy 

oświadczenie potwierdzające, iż w czasie nieobecności dziecka na zajęciach bierze za 

nie pełną odpowiedzialność, 

j) zapewnienie uczniom opieki w trakcie wycieczek szkolnych zgodnie z regulaminem 

wycieczek, 

k) nauczyciel zwalniający ucznia w wyniku wypadku lub złego samopoczucia musi 

zapewnić mu opiekę  rodzica lub ewentualnie pielęgniarki, a uczeń w żadnym wypadku 

nie może pozostać bez opieki osoby dorosłej; 

2) prawidłowa organizacja i przebieg procesu dydaktycznego oraz realizacja programów 

nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego; 

3) organizacja wychowania i opieki w przydzielonych mu oddziałach, a także realizacja zadań 

organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły; 

4) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze, sprzęt szkolny i dążenie do ich 

wzbogacania; 

5) stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego uczniów, zapewnienie właściwej 

atmosfery wychowawczej sprzyjającej rozwojowi ich zdolności i zainteresowań; 

6) współpraca z biblioteką szkolną i organizacja samokształcenia uczniów; 

7) bezstronność i obiektywizm oceniania, sprawiedliwe traktowanie uczniów; 

8) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów; 

9) wzbogacanie swojej wiedzy merytorycznej i doskonalenie umiejętności metodycznych 

poprzez samokształcenie i udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkolenia 

wewnętrzne organizowane przez Radę Pedagogiczną, udział w zebraniach nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów organizowanych przez ośrodki metodyczne, uczestnictwo     

w komisjach przedmiotowych, studia podyplomowe ust.; 

10) przedstawianie dyrektorowi Zespołu odpowiednio programu nauczania do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz programu nauczania zawodu; 

11) kierowanie się w swojej pracy etyką zawodową; 

12) na koniec roku szkolnego informuje w formie pisemnej Radę Pedagogiczną o stopniu 

realizacji swojego programu nauczania w poszczególnych oddziałach, z zaznaczeniem 

przyczyny oraz  sposobów uzupełnienia niezrealizowanych treści programowych. 

4. Do zadań  nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności: 

1) systematyczne i sumienne realizowanie zajęć przewidzianych planem nauczania 

i tygodniowym rozkładem zajęć; 

2) stworzenie uczniom warunków do nabywania umiejętności; 

3) formułowanie wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen 

klasyfikacyjnych; 
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4) zapoznać uczniów z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych   i rocznych ocen klasyfikacyjnych, a fakt ten zapisać w 

dzienniku lekcyjnym; 

5) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

6) systematyczne ocenianie osiągnięć edukacyjnych, w tym ocenianie bieżące i ustalanie 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

7) powiadamianie uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych zgodnie 

ze szczegółowymi zasadami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego uczniów; 

8) uzasadnianie ustalonych ocen ucznia w sposób określony w statucie; 

9) przekazywanie informacji dla rodziców o  postępach i trudnościach ucznia w nauce; 

10) przestrzeganie terminów ustalania oceny śródrocznej i rocznej; 

11) informowanie o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna; 

12) dostosowanie wymagań 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) informowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych; 

14) wspieranie ucznia w dążeniu do poprawy oceny, stwarzanie uczniowi szansy na 

uzupełnienie braków, poprawę oceny, w ramach, konsultacji; 

15) dokumentowanie oceniania; 

16) udostępnienie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych; 

17) wskazanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia związanych z przezwyciężeniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

§47 

Do zakresu zadań wychowawców klas należy w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) motywowanie uczniów do jak najwyższej frekwencji na lekcjach i monitorowanie 

częstotliwości oraz zasadności dostarczanych pisemnych wniosków rodziców 

o usprawiedliwienie nieobecności ich dzieci; 

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów; 

4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

5) otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia; 

6) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia 

zespołowego, integrujących zespół i rozwijających jednostki; 

7) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie w zakresie dydaktyczno-

wychowawczym i opiekuńczym; 

8) utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami, w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-

wychowawczych dzieci, udzielanie pomocy pedagogicznej i włączenie ich w życie klasy 

i szkoły; 
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9) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów; 

10) powiadamianie rodziców o zebraniach klasowych; 

11) powiadamianie rodziców o zagrożeniach zgodnie  ze szczegółowymi zasadami i sposobem 

oceniania wewnątrzszkolnego uczniów; 

12) ustalanie oceny z zachowania dla uczniów swojej klasy zgodnie ze szczegółowymi 

zasadami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego uczniów; 

13) powiadamianie rodziców ucznia o zaistniałych wypadkach; 

14) przygotowanie dokumentacji i opinii w przypadku złożenia wniosku o skreślenie z listy 

uczniów; 

15) realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określonych w § 36 

ust. 12. 

 

§ 48 

1. W Szkołach wchodzących w skład Zespołu funkcjonują komisje przedmiotowe grupujące 

nauczycieli: 

1) Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących: 

a) zespół humanistyczny, 

b) zespół matematyczno-przyrodniczy, 

c) zespół wychowania fizycznego z edukacją dla bezpieczeństwa, 

d) zespół języków obcych; 

2) Komisja Przedmiotów Zawodowych: 

a) zespół gastronomiczny, 

b) zespół ekonomiczny i organizacji reklamy, 

c) zespół hotelarski, 

d) zespół budowlany, 

e) zespół informatyczny; 

3) Komisja Wychowawców Klasowych. 

2. Pracami komisji kierują przewodniczący wybierani na posiedzeniu komisji, a zatwierdzani 

przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

3. Komisje realizują następujące cele: 

1) dokonują wyboru programów nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego oraz programów nauczania zawodu; 

2) uzgadniają sposób realizacji programów nauczania z zachowaniem korelacji treści 

programowych z przedmiotów pokrewnych; 

3) dostosowują ofertę edukacyjną do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów; 

4) wdrażają nowatorskie rozwiązania programowe; 

5) ustalają szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów; 

6) organizują wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe; 
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7) organizują pracownie przedmiotowe; 

8) inspirują do eksperymentów pedagogicznych; 

9) przygotowują propozycję podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych. 

4. Szczegółowe działania Komisji określone są w ich planach pracy na dany rok szkolny. 

5. Wyżej wymienione Komisje działają w oparciu o swoje regulaminy. 

 

 

§49 

Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi mają obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę w szczególności poprzez: 

1) zabezpieczenie stanowiska pracy oraz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania 

pracy, przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem przez uczniów; 

2) reagowanie na wszelkie niewłaściwe, a w szczególności zagrażające bezpieczeństwu, 

zachowania uczniów; 

3) współpracę w zakresie zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa, poszanowania ich godności 

osobistej oraz ochrony przed przemocą; 

4) zgłaszanie nauczycielom, a szczególnie nauczycielom dyżurującym, wychowawcom klas, 

a w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych – dyrektorowi Zespołu, wszelkich 

zaobserwowanych zdarzeń i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu; 

5) usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa zgodnie z kompetencjami na danym stanowisku pracy; 

6) rzetelne wykonywanie zadań określonych w indywidualnym przydziale czynności. 

 

 

Rozdział 6 

Szczegółowe zasady i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

 

§ 50 

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają: rozdział 3a ustawy 

o systemie oświaty oraz rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych. 

2. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów 

kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 
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2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie.  

 

§ 51 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

§ 52 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września, 

informują uczniów oraz ich rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 
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2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na zajęciach edukacyjnych ujętych 

w przedmiotowym systemie oceniania;  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych; 

2. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września, 

informuje uczniów oraz ich rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych: 

1) przekazują w formie ustnej uczniom na pierwszych godzinach lekcyjnych swojego 

przedmiotu, a fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym; 

2) przekazują rodzicom na pierwszym zebraniu z rodzicami odnotowując ten fakt 

w dzienniku lekcyjnym. 

 

§ 53 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące;  

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne,  

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, 

o których mowa w § 52ust. 1 pkt 1.  

4. O ocenach uzyskanych przez uczniów oraz o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu 

ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia rodziceinformowani są na zebraniach, 

o których mowa w § 39 ust. 2 pkt 1,oraz w czasie indywidualnych konsultacji z wychowawcą 

lub nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. 

 

§ 54 

1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne ustala się według  następującej 

skali: 

1) stopień celujący -6 - cel; 

2) stopień bardzo dobry - 5 - bdb; 

3) stopień dobry - 4 - db; 

4) stopień dostateczny - 3 - dst; 

5) stopień dopuszczający - 2 - dp; 

6) stopień niedostateczny - 1 - ndst. 

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

” (minus), poza stopniem niedostatecznym.  
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3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach ocen wpisuje 

się w pełnym brzmieniu. 

4. Ogólne kryteria ocen: 

1) na stopień dopuszczający uczeń powinien opanować treści nauczania ustalone 

w podstawie programowej, które są konieczne (tj. łatwe, najistotniejsze, oraz 

najbardziej użyteczne) aby mógł kontynuować naukę; 

2) na stopień dostateczny uczeń powinien opanować treści nauczania ustalone w podstawie 

programowej, oraz wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania 

typowych zadań, problemów; 

3) na stopień dobry uczeń powinien opanować treści nauczania ustalone w podstawie 

programowej, oraz wykorzystać posiadane wiadomości podczas samodzielnego 

wykonywania typowych zadań i rozwiązywania problemów; 

4) na stopień bardzo dobry uczeń powinien opanować treści nauczania ustalone w 

podstawie programowej, oraz rozwiązywać problemy w sposób samodzielny i twórczy; 

5) na stopień celujący uczeń spełnia wszystkie kryteria na stopień bardzo dobry, aponadto: 

a) wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, 

b) samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy i konsekwentnie dąży do 

rozwiązania problemu, 

c) bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

5. Ocena śródroczna i roczna ani przewidywana ocena niedostateczna nie mogą być ustalone 

na podstawie jednej oceny bieżącej.  

6. Częstotliwość oceniania bieżącego jest uzależniona od ilości godzin nauczanego danego 

przedmiotu z tym, że z przedmiotu nauczanego raz w tygodniu, powinny być co najmniej trzy 

oceny bieżące. 

 

§ 55 

1. Elementami oceny bieżącej są w szczególności: 

1) wszystkie formy aktywności uczniowskiej, mającej na celu zdobywanie wiedzy, w tym:                                                                                                                

a) stopień opanowania materiału programowego z poszczególnych przedmiotów objętych 

planem nauczania danej klasy i systematyczny przyrost wiedzy,  

b) wiadomości wykraczające poza program nauczania, 

c) udział i sukcesy ucznia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach, 

d) aktywne, twórcze uczestnictwo w lekcji i systematyczna praca; 

2) umiejętności, a w szczególności: 

a) sprawne posługiwanie się językiem danej dziedziny wiedzy, 

b) stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, 

c) samodzielne zdobywanie potrzebnych informacji i poszerzanie wiedzy, 

d) łączenie wiedzy z różnych przedmiotów; 

3) praca pozalekcyjna dotycząca  przygotowania uroczystości szkolnych, sesji popularno- 

naukowych, pomocy na lekcje, gazetek, fragmentów lekcji ,ust.  

2. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności: 
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1) odpowiedzi ustne: 

a) sprawdzające opanowanie przerobionego materiału, 

b) związane z aktywnym uczestnictwem w lekcji realizującej nowy materiał; 

2) wypowiedzi pisemne, w tym: 

a) całogodzinne lub dwugodzinne prace klasowe – sprawdziany, 

b) testy wiadomości,  

c) krótkie, maksymalnie 15-minutowe, kartkówki obejmujące materiał nauczania 

z bieżącego materiału, 

d) zadania domowe, 

e) różne formy pisemnych wypowiedzi związane ze specyfiką przedmiotu; 

3) ćwiczenia sprawdzające umiejętności praktyczne z danego przedmiotu, 

4) różne formy prezentacji. 

3. W dzienniku lekcyjnym „np.” zapisuje   się   uczniowi,   który   przed   lekcją  zgłosił 

nieprzygotowanie. Zgłoszenie nieprzygotowania przysługuje uczniowi jeden raz w czasie 

półrocza z każdego przedmiotu. Zgłoszenie nieprzygotowania nie przysługuje uczniom klas 

maturalnych w całym drugim półroczu. 

4. W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianej wypowiedzi pisemnej, o której mowa 

w ust. 2 pkt 2 lit. a – c, w dzienniku lekcyjnym zapisuje się temu uczniowi „nb”. 

 

§ 56 

1. Nauczyciel planujący przeprowadzenie pracy klasowej – sprawdzianu, uzgadnia z uczniami 

termin oraz odnotowuje go w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem, o ile nie 

zaplanowano już w danym dniu innej pracy klasowej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Sprawdziany planowane są w danym oddziale według zasady: nie więcej niż 3 zapowiedziane 

sprawdziany w tygodniu i co najwyżej 1 w jednym dniu. 

3. Nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnego sprawdzianu do momentu wpisania ocen do 

dziennika z poprzedniego sprawdzianu. Termin ten może być przedłużony w sytuacji dłuższej 

nieobecności nauczyciela lub nieodbycia lekcji z powodów niezależnych od nauczyciela. 

4. Uczeń jest zobowiązany pisać każdy sprawdzian w terminie wyznaczonym zgodnie ust. 1 i 2. 

Nauczyciel może wyrazić zgodę na przeniesienie terminu sprawdzianu jedynie w wyniku 

długotrwałej choroby ucznia lub innych ważnych przyczyn. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, o których mowa w § 55 ust. 2 pkt 2 lit. a – 

c,nauczyciel udostępnia w terminie nie później niż 2 tygodnie od dnia pisemnej pracy (nie 

licząc ferii, świąt i nieobecności nauczyciela): 

1) uczniowi podczas zajęć edukacyjnych, na których prace są omawiane przez nauczyciela lub 

na konsultacjach dla ucznia bądź w innym terminie ustalonym z nauczycielem; 

2) rodzicom podczas zebrań albo indywidualnych spotkań z rodzicami. 

6. Prace pisemne ucznia przechowywane są do końca danego roku szkolnego. 

 

§ 57 
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1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego nie później niż 

w ostatnim tygodniu nauki przed rozpoczęciem ferii zimowych.  

2. Klasyfikacja śródroczna 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.   

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

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

ucznia utrudnia lub uniemożliwia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 

umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

 

§ 58 

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

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia. 

2. W szkole zawodowej śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach 

praktycznej nauki zawodu ustalają: 

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – opiekun (kierownik) 

praktyk, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki 

zawodowe; 

2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne lub 

praktyki zawodowe albo osoba wskazana przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z 

osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe. 

3. Oceny śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w 

ramach praktycznej nauki zawodu oraz śródroczne i roczne oceny zachowania nauczyciele 

ustalają najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

 

§ 59 

1. Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych na tydzień przed terminem zabrania klasyfikacyjnego 

Rady Pedagogicznej informują uczniów ustnie o ustalonych przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca na tydzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej 

informuje ustnie uczniów o ustalonych przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

zachowania. 

3. O przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice są informowani ustnie 
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lub pisemnie na 2 tygodnie przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, 

z zastrzeżeniem ust. 4 – 6. 

4. Wychowawca sporządza wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz oceny zachowania i przekazuje za pośrednictwem ucznia jego rodzicom. 

Rodzice są obowiązani podpisać ten wykaz i zwrócić poprzez ucznia na drugi dzień 

wychowawcy. 

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4 może być też przekazany w formie elektronicznej, jeżeli rodzic 

wskazał adres poczty elektronicznej.  

6. Informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania mogą być także przekazane w trakcie zebrania 

rodziców danego oddziału lub indywidualnych spotkań z wychowawcą.    

 

§ 60 

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

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

2. Na tydzień przed terminem śródrocznego i rocznego zabrania klasyfikacyjnego Rady 

Pedagogicznej wychowawca klasy na lekcji wychowawczej dokonuje oceny zachowania, 

wykorzystując zebrane informacje o zachowaniu ucznia. Ocenę klasyfikacyjną zachowania 

ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii: 

1) nauczycieli; 

2) uczniów danego oddziału oraz  

3) ocenianego ucznia. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,a w szczególności: 

a) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, 

b) systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje i inne zajęcia, 

c) sumienność w nauce (przygotowywanie się do lekcji, odrabianie prac domowych), 

d) usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień; 

2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, a w szczególności: 

a) reagowanie na wszelkie przejawy zła i nietolerancji, 

b) pomoc słabszym w nauce i trudnych sytuacjach życiowych, 

c) troska o mienie szkoły – sprzęt szkolny i pomoce naukowe, 

d) poszanowanie rzeczy własnych i kolegów, 

e) dbałość o ład, porządek i estetykę klasy, korytarzy szkolnych i otoczenia szkoły, 

f) czynny udział w pracach społecznych ust. pomoc w dekoracji sal lekcyjnych i korytarzy, 
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g) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych; 

3) dbałość o honor  i tradycje szkoły, a w szczególności: 

a) szacunek wobec symboli szkoły i symboli narodowych: sztandaru, hymnu, godła, 

b) tworzenie tradycji i zwyczajów społeczności szkolnej, 

c) poszerzenie wiedzy na temat historii szkoły, 

d) godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym i nie tylko, 

e) dbałość o dobre imię szkoły, 

f) udział w przygotowaniu programów na uroczystości szkolne i klasowe, 

g) pełnienie funkcji klasowych i szkolnych; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, a w szczególności: 

a) poprawne wypowiadanie się zgodnie z normą językową, 

b) przestrzeganie kultury języka, 

c) nieużywanie wulgaryzmów, zwrotów i wyrażeń ordynarnych, 

d) stosowanie form grzecznościowych w relacjach z nauczycielami, pracownikami szkoły i 

rówieśnikami, 

e) udział ucznia w akademiach szkolnych (śpiewa, recytuje) oraz w konkursach 

recytatorskich; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, a w szczególności: 

a) wystrzeganie się przemocy fizycznej i agresji słownej, 

b) nieuleganie nałogom, 

c) zakaz przynoszenia i używania niebezpiecznych narzędzi, 

d) zachowanie rozwagi i ostrożności w czasie przerw, zajęć lekcyjnych, wycieczek 

szkolnych ust., 

e) przestrzeganie zasad BHP, 

f) pomoc osobom słabszym i niepełnosprawnym, 

g) przestrzeganie zasad higieny, dbałość estetykę ubioru i fryzury; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, a w szczególności: 

a) używanie zwrotów grzecznościowych, 

b) respektowanie norm obyczajowych moralnych (uczciwość, prawdomówność, 

życzliwość, uprzejmość), 

c) kulturalne zachowanie się w szkole i miejscach publicznych, 

d) przeciwdziałanie przejawom niewłaściwego zachowania, 

e) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności; 

7) okazywanie szacunku innym osobom, a w szczególności: 

a) tolerancja wobec osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, odmienności 

religijnych i kulturowych, 

b) okazywanie pomocy i szacunku osobom starszym i niepełnosprawnym, 
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c) przestrzeganie zasad życzliwości, uprzejmości, serdeczności w kontaktach z innymi 

ludźmi; 

8) frekwencję, która jest  jednym z kryteriów ustalania oceny zachowania. 

 

 

 

§ 61 

Kryteria ocen zachowania: 

1) ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który: 

a) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, 

b) odznacza się wzorową frekwencją, nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, 

nie spóźnia się na lekcje, 

c) zawsze przestrzega statutu szkoły, 

d) bierze udział w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych,  aktywnie 

uczestniczy w zajęciach kół pozalekcyjnych, 

e) osiąga wyniki w nauce odpowiadające jego możliwościom i umiejętnościom, poszerza 

samodzielnie zdobytą wiedzę, przejawia duże zainteresowanie  i aktywność pracy na 

lekcjach, 

f) godnie reprezentuje szkołę w środowisku, 

g) bierze udział w uroczystościach,  szkolnych, patriotycznych, pracach użytecznych na 

rzecz szkoły i środowiska; 

h) podczas  uroczystości szkolnych ubrany jest w strój galowy, 

i) zawsze wzorowo zachowuje się w szkole i poza nią, 

j) jest chętny do pomocy innym w rozwiązywaniu problemów, 

k) nie używa w czasie zajęć dydaktycznych urządzeń elektronicznych (ust. telefonów           

komórkowych, odtwarzaczy MP 3, ust.), 

l) używa poprawnej polszczyzny, form grzecznościowych (nie używa brzydkich słów), 

m) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków, 

n) dba o higienę osobistą, ubioru, fryzury, 

o) jest prawdomówny i zdyscyplinowany, 

p) cieszy się autorytetem, jest wzorem dla kolegów, 

q) postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami moralnymi, 

r) prezentuje właściwy stosunek do otaczającej go przyrody; 

2) ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który: 

a) bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne, 

b) b)pracuje systematycznie, osiągając wyniki na miarę swoich możliwości, 

c) zawsze przestrzega statutu szkoły, 

d) nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, nie spóźnia się na lekcje, 

e) na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności (w ciągu tygodnia), 
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f) nie używa w czasie zajęć dydaktycznych urządzeń elektronicznych (ust. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy MP3, ust.), 

g) bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, 

h) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, innymi nauczycielami oraz swoimi 

rówieśnikami, 

i) jest chętny do pomocy innym w rozwiązywaniu problemów, 

j) szanuje godność własną i innych, reaguje na brutalność i przemoc, 

k) w szkole i poza nią postępuje z ogólnie uznanymi wartościami moralnymi, 

l) podczas  uroczystości szkolnych ubrany jest w strój galowy, 

m) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 

n) dba o kulturę słowa, używa form grzecznościowych (nie używa brzydkich słów), 

o) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków, 

p) dba o higienę osobistą, ubioru, fryzury; 

3) ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który: 

a) uczeń uzyskuje oceny na miarę swoich możliwości. 

b) opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie  10 godzin lekcyjnych lub jeden dzień, 

c) przestrzega statutu szkoły, 

d) bierze udział w życiu klasy, wykonując polecenia innych, ale nie wykazuje własnej 

inicjatywy, 

e) nie używa w czasie zajęć dydaktycznych urządzeń elektronicznych (ust. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy :MP3, ust.), 

f) podczas uroczystości szkolnych  ubrany jest w strój galowy, 

g) bierze udział w uroczystościach klasowych i szkolnych, 

h) na lekcjach pracuje w skupieniu nie przeszkadzając innym, nie rozmawia z kolegami, nie 

je, nie żuje gumy, 

i) na przerwach zachowuje się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i 

innych, 

j) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 

k) dba o kulturę słowa, używa form grzecznościowych (nie używa brzydkich słów), 

l) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków; 

4) ocenę poprawną – otrzymuje uczeń, który: 

a) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, choć zdarzają mu się braki 

wynikające z okresowej niesystematyczności, 

b) opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 20 godzin lekcyjnych, 

c) sporadycznie zdarza się mu łamać regulaminy szkoły, ale na uwagi wychowawcze 

reaguje poprawą zachowania, 

d) zdarza się mu być nietolerancyjnym wobec przekonań innych ludzi, 

e) nie wykazuje zainteresowania życiem klasy i szkoły, nie udziela pomocy koleżeńskiej, 

f) ma lekceważący stosunek do kolegów, 
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g) zaradcze środki wychowawcze przynoszą efekty, 

h) szanuje mienie własne i szkoły, 

i) wystrzega się przemocy i agresji słownej, 

5) ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który: 

a) osiąga w nauce oceny poniżej swoich możliwości, 

b) opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 30 godzin lekcyjnych, uzyskał naganę 

wychowawcy klasy, 

c) często łamie regulamin szkoły, 

d) bywa nietolerancyjny wobec poglądów i przekonań innych, 

e) nie dba o swoje otoczenie, niszczy sprzęt szkolny i publiczny,, 

f) łamie normy obowiązujące w środowisku ust. nie reaguje na upomnienia, nie poprawia 

swojego zachowania, 

g) utrudnia prowadzenie lekcji, nie respektuje zarządzeń dotyczących stroju i wyglądu, 

h) wykazuje brak kultury osobistej w kontaktach  z innymi osobami, nie wywiązuje się z 

podjętych zobowiązań, używa wulgaryzmów, 

i) zastosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty; 

6) ocenę naganną – otrzymuje uczeń, który: 

a) jest niesystematyczny, osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości, 

b) opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 35godzin lekcyjnych, 

c) notorycznie łamie regulaminy szkoły, uzyskał naganę dyrektora szkoły, 

d) notorycznie łamie zakaz używania w czasie zajęć dydaktycznych urządzeń 

e) elektronicznych (ust. telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, ust.), 

f) ma lekceważący stosunek do nauczycieli i kolegów, 

g) celowo niszczy mienie szkoły i własność innych, 

h) dopuszcza się kradzieży, 

i) docierają do szkoły sygnały o kontaktach ze środowiskiem o charakterze przestępczym, 

ust. z policji. 

j) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż zastraszanie, 

k) na lekcjach: przeszkadza innym w pracy, nie reaguje na uwagi nauczyciela, 

l) na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych, 

m) wdaje się w konflikty z kolegami, nie stosuje się do uwag nauczyciela dyżurującego, 

n) używa wulgaryzmów w stosunku do kolegów i dorosłych, 

o) pali papierosy, używa i namawia innych do spożywania alkoholu, brania środków 

odurzających, poprzez swoje zachowanie wywiera demoralizujący wpływ na kolegów, 

p) rozbija zespół klasowy i znieważa dobre imię szkoły, 

q) zastosowane przez szkołę, rodzinę, specjalistę pedagoga środki wychowawcze nie 

przynoszą skutków. 

 

§ 62 
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1. Uczeń lub jego rodzice mają możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uczeń lub jego rodzice składają pisemny wniosek do 

nauczyciela w terminie do dwóch dni roboczych od uzyskania informacji o przewidywanej 

ocenie. 

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest dokonuje analizy zasadności wniosku 

według następujących kryteriów: 

1) uczeń był obecny na 90% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu; 

2) w całorocznym ocenianiu bieżącym występuje przynajmniej 50% ocen równych lub 

wyższych od oceny, o którą ubiega się uczeń. 

4. W oparciu o analizę, o której mowa w ust. 3, nauczyciel może: 

1) ocenę podwyższyć lub utrzymać; 

2) dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia  w formie ustnej lub pisemnej w 

obszarze uznanym przez niego za konieczny. 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w sposób, o którym mowa w ust. 4, 

jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 64ust. 1 oraz § 65ust. 1. 

 

§ 63 

1. Uczeń lub jego rodzice  mają możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

1) uczeń lub jego rodzice zgłaszają w formie umotywowanego wniosku do wychowawcy 

zamiar uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w 

terminie do dwóch dni roboczych od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania; 

2) uczeń lub jego rodzice przedstawiają wychowawcy informacje, które w znaczący sposób, 

zgodnie z kryteriami oceniania zachowania określonymi w statucie, mogą wpływać na 

podwyższenie rocznej oceny zachowania; 

3) uczeń, w roku szkolnym, którego dotyczy ocena zachowania, nie otrzymał nagany dyrektora 

Zespołu. 

4. Jeżeli uczeń spełnia kryterium, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, wychowawca analizuje zebrane 

informacje o zachowaniu ucznia i utrzymuje, bądź ustala wyższą niż przewidywana roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania, a ocena ta jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 64ust. 1. 

 

§ 64 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, 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 rocznych zajęć dydaktyczno-

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu 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 roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, 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 negatywnej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 65ust. 1.  

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora Zespołu w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna. 

 

§ 65 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu.  

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

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

przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.  

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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 są realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

 

§ 66 

1. 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 tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  
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3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2 – 4 przeprowadza komisja powołana przez 

dyrektora szkoły.  

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

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

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

8. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 64 i 

§ 65. 

 

 

§ 67 

Sposób przeprowadzania odpowiednio sprawdzianu i egzaminu oraz skład i sposób 

dokumentowania prac komisji, o których mowa w § 64ust. 1, § 65ust. 2 oraz § 66ust. 5 określają 

przepisy w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych. 

 

§ 68 

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

zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 65ust. 5 statutu.  

2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych, celującą 

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

uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje 

z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

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

dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem. 

4. Uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem, który uczęszczał na turnus dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się 

także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z zajęć realizowanych w ramach turnusu, 

wynikające z zaświadczenia o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 117 ust. 5 ustawy – 

Prawo oświatowe. 

5. Uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, 

wlicza się także roczną ocenę klasyfikacyjną uzyskaną z zajęć praktycznych. 
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6. Uczeń realizujący obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

§ 69 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa 

w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem, który uczęszczał na turnus dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się 

także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z zajęć realizowanych w ramach turnusu, 

wynikające z zaświadczenia o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 117 ust. 5 ustawy – 

Prawo oświatowe. 

4. Uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, 

wlicza się także końcową ocenę klasyfikacyjną uzyskaną z zajęć praktycznych. 

5. Uczeń realizujący obowiązek nauki poza szkołą, kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w 

wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

 

Rozdział 7 

Uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu 

 

 

§ 70 

 

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu prowadzą nabór do klas pierwszych na zasadach 

powszechnej dostępności oraz  równych szans dla wszystkich kandydatów. 

2. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do każdej ze szkół 

wchodzących w skład Zespołu oraz rodzaje dokumentów wymagane od kandydatów określa 

Rozdział 6 ustawy - Prawo oświatowe.  

3. Szczegółowe zasady rekrutacji określa w każdym roku szkolnym regulamin rekrutacji. 

4. O przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor Zespołu. 

 

§ 71 

1. Uczeń ma prawo, w szczególności do: 

1) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 
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3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

4) informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; 

5) informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania; 

6) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo; 

7) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

8) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa; 

9) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej;  

10) ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej;  

11) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;  

12) swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;  

13) wiedzy o przepisach normujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 

szkoły;  

14) znajomości praw i procedurach odwołania się oraz instytucjach, do których można zwrócić 

się w przypadku nieprzestrzegania praw;  

15) odpoczynku; 

16) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

17) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się w organizacjach 

działających w szkole; 

18) pomocy w przypadkach wystąpienia trudności w nauce;  

19) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów 

oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;  

20) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;  

21) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, zgodnie ze 

swoimi możliwościami i umiejętnościami;  

22) redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

23) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

24) kandydowania do władz Samorządu Uczniowskiego z oceną zachowania minimum dobrą. 

25) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń albo jego rodzice ma prawo złożyć skargę kolejno 

do: 

1) wychowawcy lub nauczyciela; 

2) dyrektora Zespołu. 

3. O sposobie rozpatrzenia skargi powiadamia się pisemnie zainteresowanych rodziców i ucznia, 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia skargi. 
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§ 72 

Do obowiązków ucznia należy w szczególności: 

1) systematycznie i aktywnie  uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły oraz dążyć 

do osiągania jak najlepszych wyników w nauce; 

2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek, kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły; 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój; 

4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

5) dbać o honor szkoły, godnie reprezentować ją zarówno w swoim środowisku jak i poza nim, 

zachować w każdej sytuacji godność osobistą i narodową, respektując przy tym wymogi 

bycia i kultury języka; 

6) jak najlepiej wykorzystywać ten czas, który jest przeznaczony na naukę, aktywnie pracować 

na lekcjach, rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć, osiągać zgodnie ze 

swoimi umiejętnościami i zdolnościami coraz lepsze rezultaty w nauce; 

7) pomagać kolegom w nauce, zwłaszcza tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od 

nich niezależnych; 

8) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków 

i praw ucznia; 

9) troszczyć się o mienie szkoły; 

10) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, przeciwdziałać wszelkim przejawom 

brutalności, wulgarności, przemocy, a także niekoleżeństwa; 

11) traktować szkołę, obowiązki szkolne, nauczycieli i kolegów w sposób zgodny 

z oczekiwaniami  i przyjętymi normami bycia oraz zachowania w społeczności szkolnej; 

12) poznawać, szanować i chronić przyrodę ojczystą; 

13) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie i formie określonej 

w § 73; 

14) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych 

nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków; 

15) dbać o schludny wygląd oraz nosić stosowny ubiór zgodnie z zasadami określonymi w § 74; 

16) przestrzegać zasad użytkowania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

zgodnie z zasadami określonymi w § 75; 

17) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, zwłaszcza w stosunku do 

młodszych kolegów; 

18) okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

19) unikać agresywnych zachowań i nie prowokować sytuacji konfliktowych; 

20) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrekcji, nauczycieli i rady pedagogicznej; 

21) reagować na wszystkie uwagi i polecenia  nauczycieli i pracowników Zespołu; 

22) nie przynosić  do szkoły przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu oraz przedmiotów      

o dużej wartości materialnej; 

23) uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo 

spóźnienia, uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia, 

a nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym; 
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24) nie wychodzić poza teren szkoły w trakcie trwania zajęć edukacyjnych; 

25) uczeń posiadający zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek 

przebywać w czasie tych zajęć pod opieką nauczyciela bibliotekarza; 

26) nie siadać na parapetach okiennych, na kaloryferach,  nie wychylać się z okien i nie 

wyrzucać żadnych przedmiotów za okna; 

27) dostosowywać się do wymagań obowiązujących w szkole regulaminów, np.: pracowni 

przedmiotowych, czytelni, itp.; 

28) we wszystkich sytuacjach wątpliwych zwracać się do wychowawcy klasy, pedagoga, 

a w następnej kolejności do Dyrektora Zespołu; 

29) nosić identyfikator, 

30) zachować dyscyplinę na lekcji, a w szczególności: 

a) nie przeszkadzać innym w pracy, 

b) nie przeszkadzać nauczycielowi w pracy, 

c) nie używać telefonu komórkowego, 

d) nie żuć gumy, 

e) nie opuszczać samowolnie ławki, którą uczeń zajmuje, 

f) zachować kulturę słowa i czynu wobec nauczyciela i kolegów, 

g) nie wykonywać innych czynności, które zakłócają proces lekcyjny. 

 

§ 73 

1. Uczeń, który opuścił zajęcia edukacyjne, ma obowiązek przedstawienia pisemnego wniosku 

o usprawiedliwienie swojej nieobecności niezwłocznie po przyjściu do szkoły,na najbliższej 

lekcji wychowawczej, nie później niż 7 dni od ostatniego dnia nieobecności.  

2. O usprawiedliwienie nieobecności ucznia niepełnoletniego wniosek składają rodzice, natomiast 

uczeń pełnoletni może wnioskować o usprawiedliwienie swojej nieobecności samodzielnie, 

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1. 

3. Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia podejmuje wychowawca,  

 

§ 74 

1. Uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu obowiązują następujące zasady dotyczące ubioru 

i wyglądu: 

1) na oficjalnych uroczystościach obowiązuje strój galowy: 

a) dla dziewcząt – elegancka, najlepiej biała bluzka oraz ciemna spódnica, sukienka lub 

spodnie, 

b) dla chłopców – garnitur lub ciemne spodnie oraz elegancka, najlepiej biała koszula; 

2) poza uroczystościami obowiązuje strój estetyczny, bez ekstrawaganckich dodatków, 

estetyczny wygląd przejawiający się czystością odzieży oraz schludną fryzurą; 

3) strój ucznia nie może eksponować gołych ramion, pleców, brzucha, głębokich dekoltów; 

4) noszenie odzieży oraz akcesoriów propagujących subkultury, wulgaryzmy i nietolerancję 

jest zabronione; 

5) zabrania się na terenie szkoły chodzenia w szalikach i czapkach; 
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6) na terenie hali sportowej przez cały rok szkolny obowiązuje obuwie zamienne typu 

„halówki”; 

7) uczniów uczestniczących w zajęciach praktycznych obowiązuje ustalona odzież ochronna 

oraz odzież robocza; 

8) uczniów obowiązuje dodatkowo mundurek na zajęciach praktycznych oraz w tzw. dzień 

mundurkowy, który przypada 1 raz w tygodniu; 

9) uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy. 

 

§ 75 

1. Uczeń, który przyniósł do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne jest 

zobowiązany do: 

1) wyłączenia i przechowywania w plecaku lub torbie telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych, w szczególności rejestrujących dźwięk i obraz, w czasie zajęć 

edukacyjnych; 

2) niewłączania i niekorzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, poza przypadkami, w których uczeń uzyska 

zgodę dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

3) niewykonywania zdjęć oraz nagrań filmów na terenie Szkoły i w czasie zajęć, poza 

przypadkami, w których uczeń uzyska zgodę dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

2. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą nauczyciela lub Dyrektora między innymi 

w takich przypadkach jak: 

1) w sprawach osobistych związanych z koniecznością skontaktowania się np. z rodzicami; 

2) używania tych urządzeń w celach edukacyjnych na zajęciach zgodnie z poleceniami 

nauczyciela. 

 

§ 76 

1. Za szczególne osiągnięcia w zakresie wiedzy, sportu i całokształt pracy społecznej lub inne 

osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom uczniowi przyznaje się nagrody: 

1) pochwała wychowawcy udzielona wobec klasy; 

2) pochwała dyrektora udzielona wobec szkoły; 

3) nagroda materialna lub rzeczowa; 

4) list pochwalny do rodziców. 

2. Uczniowi i jego rodzicom  

3. przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do przyznanej nagrody w 

terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o jej przyznaniu. 

4. Dyrektor Zespołu rozpoznaje zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty 

ich otrzymania. 

5. O wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i ocenie zasadności zastrzeżeń 

dyrektor Zespołu niezwłocznie informuje zainteresowanego ucznia i jego rodziców. 
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6. W wyniku rozpoznania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, dyrektor Zespołu może odstąpić 

od przyznania nagrody, utrzymać przyznaną nagrodę lub zmienić rodzaj przyznanej nagrody. 

 

§ 77 

1. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych, 

postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na koleżanki i kolegów, szczególnie rażące 

naruszenie zasad współżycia społecznego oraz za nieusprawiedliwione godziny, z zastrzeżeniem 

ust. 2, uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy; 

2) naganą wychowawcy wobec klasy; 

3) upomnieniem dyrektora; 

4) naganą dyrektora; 

5) skreśleniem z listy uczniów, z zastrzeżeniem § 78. 

2. Uczeń, który nie usprawiedliwił nieobecności na zajęciach szkolnych może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy po 10 godzinach nieusprawiedliwionych; 

2) naganą wychowawcy w przypadku, gdy uczeń ma 20 godzin nieusprawiedliwionych w 

ciągu całego roku szkolnego; 

3) upomnieniem dyrektora po 25 godzinach nieusprawiedliwionych; 

4) naganą dyrektora w przypadku, gdy uczeń ma 35 godzin nieusprawiedliwionych, w ciągu 

całego roku szkolnego. 

5) 10. O udzielonych nagrodach i karach będą informowani rodzice (prawni opiekunowie) 

uczniów. 

3. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od kary do dyrektora Zespołu. Odwołanie 

składa się na piśmie w terminie do 14 dni roboczych od powiadomienia o ukaraniu. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie i postanawia oddalić odwołanie, odwołać karę lub zawiesić 

warunkowo wykonanie kary. 

5. Dyrektor Zespołu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty złożenia odwołania, 

o którym mowa w ust. 1, powiadamia ucznia i jego rodziców o sposobie rozpatrzenia 

odwołania. 

 

§ 78 

1. Dyrektor Zespołu może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w ust. 2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, 

po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, a w przypadku młodocianych pracowników – 

w porozumieniu z zakładem pracy. 

2. Ucznia (słuchacza) można skreślić z listy uczniów i słuchaczy w przypadku: 

1) opuszczenie bez usprawiedliwienia więcej niż 50% godzin, nie wcześniej niż po3 

miesiącach w danym roku szkolnym w dniu zgłoszenia wniosku; 

2) agresję słowną i fizyczną wobec innych uczniów, pracowników szkoły i innych osób 

(groźby karalne, zastraszanie, pobicie i wymuszanie pieniędzy, molestowanie i inne); 

3) organizowanie i uczestniczenie w tzw. ”fali”; 
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4) udowodnioną kradzież; 

5) posiadanie, rozprowadzanie i zażywanie narkotyków oraz środków odurzających; 

6) wnoszenie, spożywanie alkoholu na terenie szkoły lub na szkolnych imprezach oraz 

przyjście do szkoły lub na szkolne imprezy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu; 

7) nakłanianie innych do picia alkoholu; 

8) celową dewastację mienia; 

9) przestępstwa i wykroczenia karalne zgodnie z Kodeksem Karnym; 

10) notorycznie naganną postawę ucznia i nieskuteczność wcześniej stosowanych kar; 

11) wulgarne  zachowanie ucznia wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów; 

12) wszelkie przejawy cyberprzemocy(agresji elektronicznej); 

13) inne szczególnie rażące naruszenie statutu. 

3. Procedura skreślenia z listy uczniów / słuchaczy: 

1) każdy nauczyciel ma prawo złożyć wniosek do Dyrektora Zespołuo skreślenie ucznia 

(słuchacza) z listy uczniów / słuchaczy; 

2) wniosek, o którym mowa w pkt 1, zawiera szczegółowe uzasadnienie wniosku z 

odwołaniem się do konkretnego zapisu w statucie; 

3) obowiązkiem wychowawcy jest przygotowanie pełnej dokumentacji zawierającej 

w szczególności: 

a) udokumentowane wcześniej kary, 

b) działania wychowawcze podjęte w stosunku do ucznia  (wychowawca, nauczyciele, 

pedagog szkolny, rodzice lub prawni opiekunowie) oraz  

c) własna opinia wychowawcy; 

4) przedstawienie wniosku przez Dyrektora Zespołu na zebraniu Rady Pedagogicznej; 

5) uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów / słuchaczy; 

6) skierowanie wniosku odpowiednio do Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Słuchaczy 

w sprawie opinii dotyczącej skreślenia ucznia / słuchacza z listy uczniów / słuchaczy; 

7) powiadomienie rodziców ucznia oraz ucznia pełnoletniego o wszczęciu postępowania 

administracyjnego w sprawie skreślenia z listy uczniów / słuchaczy; 

8) wydanie decyzji przez Dyrektora Zespołu o skreśleniu ucznia / słuchacza z listy uczniów / 

słuchaczy. 

4. Uczeń pełnoletni albo rodzice ucznia niepełnoletniego mają prawo w terminie 14 dni od 

otrzymania decyzji o skreśleniu odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Zespołu do 

Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

 

Rozdział 8 

Warunki stosowania sztandaru oraz ceremoniału szkolnego 

 

§ 79 

1. Szkoła posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.  
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2. Uczeń ma prawo i obowiązek poznawania historii szkoły, postaci związanych z jej tradycją oraz 

patrona Jana Pawła II. 

 

§ 80 

1. Sztandar  jest eksponowany podczas ważnych uroczystości na terenie szkoły  jak i poza nią. 

2. Elementem stałym uroczystości szkolnych jest udział w nich sztandaru Zespołu z 

przestrzeganiem następujących zasad: 

1) wprowadzenie sztandaru;  

2) hymn państwowy; 

3) część oficjalna uroczystości;  

4) wyprowadzenie sztandaru; 

5) część artystyczna. 

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

i przygotowanie sztandaru do prezencji, jego poszanowania i właściwych postaw określonych 

w Ceremoniale szkolnym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, o którym 

mowa w § 83. 

 

§ 81 

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju posiada swoje logo. 

2. Wzór logo oraz zasady jego użycia określa Ceremoniał szkolny Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, o którym mowa w § 83. 

3. Pracownicy Zespołu mają prawo używania logo przy zachowaniu zasad jego stosowania. 

4. Logo Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju należy 

eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkół 

wchodzących w skład Zespołu, znaczkach lub identyfikatorach. 

5. Instytucje współpracujące z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy 

– Zdroju mają prawo używania logo wyłącznie za zgodą dyrektora Zespołu. 

 

§ 82 

1. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli oraz kultywowania dobrych tradycji 

Zespołu. 

2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się w szczególności: 

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) Dzień Edukacji Narodowej; 

3) Święto Odzyskania Niepodległości (11 listopada), 

4) Święto Flagi (2 maja),  

5) Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja); 

6) pożegnanie uczniów kończących szkołę;  

7) uroczyste zakończenie roku szkolnego; 

8) Święto Szkoły. 
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3. Do obowiązków każdego ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych 

i szkolnych, o których mowa w ust. 2. 

 

§ 83 

Opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru 

oraz zbiór zasad postaw sztandaru i pocztu sztandarowego, jego składu, a także zachowania się 

młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych oraz zasad używania logo określa „Ceremoniał szkolny 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II”.                             

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 

§ 84 

1. Zespół jest jednostką budżetową.  

2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 

przepisy.  

 

§ 85 

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

 

§ 86 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju jest zrzeszony w: 

1) Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych; 

2) Małopolskiej Izbie Hotelarskiej; 

3) Nowosądeckiej Izbie Turystycznej; 

4) Krynickiej Organizacji Turystycznej. 

 

§ 87 

1. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna. 

2. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i publikuje w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Zespołu. 


