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Dział I Postanowienia ogólne 

§ 1.1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka, zwany dalej 

 Zespołem, jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.  

2. Siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 znajduje się w Gnieźnie, przy ul. Jana III  

Sobieskiego 20.  

3. Organem prowadzącym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 jest  Powiat Gnieźnieński. 

Organ prowadzący finansuje statutową działalność Zespołu. 

4. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

5. Świadectwa szkolne i dokumenty wydawane przez szkołę zawierają odcisk pieczęci 

urzędowej i pieczęci szkoły. 

Dział II Typy szkół 

§ 2.1. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 wchodzą:  

1) technikum; 

2) branżowa szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum w latach 2017 – 2018, a od 

roku 2019 – po ośmioletniej szkole podstawowej. Szkoła prowadzi klasy 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. 

2. Proces dydaktyczny w poszczególnych typach szkół odbywa się zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o ramowych planach nauczania.  

§ 3.1. Technikum kształci w zawodach: 

1) technik agrobiznesu; 

2) technik architektury krajobrazu; 

3) technik geodeta; 

4) technik rolnik;  

5) technik mechanizacji rolnictwa;  

6) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;  

7) technik inżynierii środowiska i melioracji;  

8) technik weterynarii; 

9) technik żywienia i usług gastronomicznych;  

10) technik hotelarstwa;  

11)  technik obsługi turystycznej; 

12) kelner; 

Technikum pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego. Nauka trwa 4 lata. 

2. W technikum z oddziałami integracyjnymi kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa 

uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się  

i wychowują razem z pozostałymi uczniami.   

§ 4. 1.Branżowa szkoła I stopnia kształci w zawodach: 

1) mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych; 

2) rolnik; 

3) ogrodnik; 

4) kucharz 
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i przygotowuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Nauka trwa 3 lata. 

2. Ukończenie nauki w branżowej szkole I stopnia kończy się egzaminem czeladniczym 

organizowanym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu w przypadku 

pracowników młodocianych posiadających umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego zawartą w Cechu albo egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w 

zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu w 

przypadku pracowników młodocianych posiadających umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego zawartą z pracodawcami niezrzeszonymi w Cechu.  

W/w egzaminy umożliwiają uzyskanie odpowiednio świadectwa czeladniczego 

 lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

3.  Absolwenci technikum i branżowej szkoły I stopnia uzyskują świadectwo ukończenia 

szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 5.  Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w zakresie  zawodów w których kształci  

 Szkoła oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody. 

 Przygotowują one do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

§ 6. Zespół może wprowadzić nowe typy szkół lub nowe kierunki kształcenia, zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami.  

Dział III Cele i zadania Zespołu 

Rozdział 1 Cele Zespołu 

§ 7. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego 

zespołu. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju 

intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, 

przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie. 

§ 8. Główne cele Zespołu:  

1) organizowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego w ramach 

opracowanych szkolnych planów nauczania, programu wychowawczo - 

profilaktycznego, uwzględniających wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym 

rozwoju i tworzeniu pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego; 

2) umożliwianie zdobycia wiedzy ogólnej i zawodowej niezbędnej do uzyskania 

świadectwa ukończenia Szkoły i dalszej nauki; 

3) przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: egzaminu maturalnego i  egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 

4) przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, 

wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się 

rynku pracy; 

5) stwarzanie środowiska wychowawczego sprzyjającego rozwojowi zainteresowań 

uczniów; 

6) dbanie o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów;  

7) kształtowanie  umiejętności funkcjonowania w rodzinie, środowisku, państwie, 

narodzie i społeczeństwie;  
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8) zapewnianie uczniom  poszanowania ich godności osobistej, wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej; 

9) kształcenie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu. 

 

Rozdział 2 Zadania Zespołu 

§ 9. Zadania Zespołu: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu uczniów 

w Zespole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez 

Szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio 

do istniejących potrzeb; 

3) zorganizowanie opieki dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową 

kształcenia ogólnego oraz podstawę programową kształcenia w zawodach; 

5) 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; 

6) przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, 

wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym 

się rynku pracy;  

7) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych 

ludzi, ciekawość poznawcza, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa  

w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej; 

8) wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi 

fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki 

zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację 

kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze 

doskonalenie lub modyfikowanie; 

9) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz 

w procesie uczenia i nauczania; 

10) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

11) organizowanie obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych  

z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

12) wyposażanie Zespołu w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych 

Zespołu; 

13) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

14) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej 

uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
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15) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

16) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;  

17) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego; 

18) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi  

oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

19) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. policją, stowarzyszeniami, 

rodzicami, w celu kształtowania środowiska wychowawczego w Zespole; 

20) egzekwowanie obowiązku nauki; 

21) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej 

 i archiwizacji; 

22) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy; 

23) kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość 

 o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;  

24) współdziałanie z różnymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej; 

25) organizowanie wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego. 

Dział IV Organizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Gnieźnie 

Rozdział 1 Informacje ogólne 

§ 10.1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział  

1) liczebność uczniów w oddziałach określona jest przez organ prowadzący –

Powiat  Gnieźnieński; 

2) w przypadku klas integracyjnych liczebność klas określają odrębne przepisy. 

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

określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany na podstawie ramowych planów 

nauczania.  

Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący  po wcześniejszym 

zaopiniowaniu przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.  

3. Organizacja zajęć dydaktycznych i wychowawczych określona jest w tygodniowym 

planie zajęć ustalanym przez dyrektora Zespołu  na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

4. Dyrektor Zespołu odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów 

odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony 

 z uwzględnieniem tych przepisów. 

5. Minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą 

określa Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych.  

6. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych kształcenia w poszczególnych zawodach odbywają się w oddziałach 

z odziałem na grupy w przypadku zajęć z kształcenia zawodowego praktycznego zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 
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7. W technikum i branżowej szkole I stopnia plan nauczania zawiera, oprócz zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia 

zawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.  

8. W branżowej szkole I stopnia dla uczniów - młodocianych pracowników szkoła 

organizuje wyłącznie kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne. Praktyczne szkolenie 

zawodowe odbywa się u pracodawców. 

§ 11. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, po zasięgnięciu opinii Rady 

 Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, uwzględniając zawód, 

  w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, 

 kadrowe i finansowe technikum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, 

 spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty.  

§ 12. Uczeń technikum jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający.  

§ 13.1. Miejsca realizacji zajęć edukacyjnych: 

1) budynki przy ul. Sobieskiego 20; 

2) budynki przy ul. Kostrzyńskiej 46; 

3) zakłady pracy, z którymi szkoła podpisała umowę o praktyczną naukę zawodu; 

4) zakłady pracy, z którymi uczeń podpisał umowę o praktyczną naukę zawodu; 

5) zakłady pracy za granicą kraju, w przypadku odbywania praktyk w ramach 

projektów Uni Europejskiej. 

2. Zajęcia w Zespole  prowadzone są: 

1) w systemie klasowo –lekcyjnym; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad 

podziału na grupy;  

3) w formie nauczania indywidualnego; 

4) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

5) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: 

wycieczki turystyczne, wycieczki edukacyjne, zagraniczne praktyki zawodowe. 

§ 14.1. W Zespole obowiązuje 5- dniowy tydzień nauki. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach czas trwania zajęć może 

zostać skrócony. Decyzję o skróceniu zajęć podejmuje dyrektor. 

3. Uczniowie klas pierwszych w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują wyboru form 

realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z oferty tych zajęć zaproponowanych przez 

dyrektora Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez  

Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców  i uwzględnieniu bazy sportowej Zespołu. 

Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą 

rodziców. 

4. Dyrektor Zespołu zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając  dostęp do treści, 

które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie 

oprogramowania zabezpieczającego  i ciągłą jego aktualizację. 

 

Rozdział 2 Organizacja praktycznej nauki zawodu 

§ 15.1.Praktyczna nauka zawodu w technikum odbywa się w formie zajęć praktycznych  

1) w pracowniach szkolnych, 

2) w zakładach pracy w kraju i za granicą 
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oraz w formie praktyk zawodowch w zakładach pracy. 

2. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora technikum. Wymiar praktyki 

zawodowej nie wchodzi przy tym w zakres wymiaru kształcenia zawodowego, jeżeli trwa 

ona nie dłużej niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej 

niż przez 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania dyrektor technikum przelicza na godziny 

i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Dyrektor 

technikum może także rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych realizowanych 

dłużej niż przez 4 tygodnie (np. uczniowie mogą odbywać praktyki tylko w określone dni 

tygodnia), należy jednak zachować wymiar praktyk wskazanych dla danego zawodu 

w podstawie programowej. 

3. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym 

również w okresie ferii letnich (czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla 

uczniów odbywających te praktyki ulega wówczas odpowiedniemu skróceniu). 

4. Termin praktyk zawodowych ustala Dyrektor szkoły. 

5. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów technikum w celu opanowania przez nich  

umiejętności  zawodowych  niezbędnych  do  podjęcia  pracy  w  danym  zawodzie,  

a praktyki zawodowe w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności 

zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.   

6. Zajęcia praktyczne w technikum prowadzą nauczyciele. 

7. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów podczas praktycznej nauki 

zawodu oraz wymiar godzin zajęć praktycznych i praktyk określa program nauczania dla 

danego zawodu dopuszczony do użytku w szkole. 

§ 16. 1. W przypadku uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej będących młodocianymi pracownikami dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, 

liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu w formie zajęć 

praktycznych organizowaną u pracodawców w wymiarze: klasa I – 2 dni, klasa II – 2 dni, 

klasa III – 3 dni.  

2. Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia ogólnego i 

teoretycznego zawodowego odbywa się w szkole. 

3. Dla pracowników młodocianych odbywanie praktycznej nauki zawodu określają przepisy 

Kodeksu Pracy. 

4. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w formie zajęć praktycznych 

prowadzi: 

1) pracodawca; 

2) osoba zatrudniona u pracodawcy; 

3) osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,  jeżeli spełniają wymagania  

zawodowe i pedagogiczne określone w odrębnych przepisach. 

5. Pracodawca jest obowiązany zawrzeć  z młodocianym pracownikiem  na  piśmie umowę 

o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

6. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania 

zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie: 

1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę 

lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków 
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wychowawczych; 

2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy; 

3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuację przygotowania 

zawodowego; 

4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa 

przygotowania zawodowe, 

5) wypowiedzenia umowy o prace przez ucznia. 

7. Zatrudnienie młodocianego pracownika odbywającego naukę zawodu jest dopuszczalne 

tylko przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu. 

8. Pracodawca, zatrudniający młodocianego pracownika w celu nauki zawodu, jest 

zobowiązany: 

1) realizować podstawy programowe kształcenia zawodowego, ustalone dla 

Branżowej Szkoły I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej; 

2) zapewnić osoby szkolące  młodocianych,  spełniające  wymagania  kwalifikacyjne  

określone w odrębnych przepisach. 

9. Uczeń - pracownik młodociany, z którym została rozwiązana umowa o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, ma obowiązek dostarczenia do Szkoły w ciągu 21 dni od 

dnia jej rozwiązania, nowej umowy, w przeciwnym razie zostanie wszczęta procedura 

skreślenia z listy uczniów. 

10. Szczegółowe zasady organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych określa 

Regulamin praktycznej nauki zawodu. 

§ 17. Ocenę śródroczną i roczną klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej 

nauki zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby prowadzące 

praktyczną naukę zawodu.   

 

Rozdział 3  Organizacja pracowni szkolnych 

§ 18.1.Pracownia praktycznej nauki zawodu jest integralną częścią szkoły i jej podstawowym 

zadaniem jest kształtowanie u uczniów umiejętności zawodowych oraz poszerzenie  

i pogłębienie wiadomości nabytych na lekcjach teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

2. Zajęcia w pracowniach odbywają się w grupach tworzonych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Podstawowymi zadaniami pracowni praktycznej nauki zawodu w zakresie nauczania 

danego zawodu jest kształtowanie u uczniów: 

1) umiejętności wykonywania robót wchodzących w zakres danego zawodu, 

2) umiejętność stosowania oraz konserwacji narzędzi, sprzętu i maszyn, 

3) umiejętności normowania czasu pracy i przestrzegania tych norm, 

4) umiejętności stosowania procesów technologicznych, 

5) przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciw pożarowych, 

6) właściwych postaw w stosunkach między ludźmi w procesie prac. 

4. Szczegóły działalności pracowni praktycznej nauki zawodu określa Regulamin Pracowni. 

§ 19.1. Opiekę nad pracowniami, salami lekcyjnymi i innymi pomieszczeniami 

dydaktycznymi powierza się poszczególnym nauczycielom. 
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2. Nauczyciele, którym powierzono pod opiekę pomieszczenia szkolne, o których mowa     

w ust. 1 mają w szczególności obowiązek: 

1) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla podopiecznych uczniów, 

2) utrzymywać w nich należyty porządek, 

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

  

Rozdział 4 Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu  

§ 20. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Zespołu są: 

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

z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie; 

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, 

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

program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 

programów nauczania, 

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności, w zależności od posiadanych 

środków i uwarunkowań lokalowych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;  

5) praktyczna nauka zawodu; 

6) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

7) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

8) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

9) nauka religii na życzenie rodziców, bądź samych uczniów, po osiągnięciu 

pełnoletności; 

10) zajęcia edukacyjne - Wychowanie do życia w rodzinie – organizowane zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami; 

11) zajęcia wymienione w pkt  2, 3, 6  mogą być także prowadzone z udziałem 

wolontariuszy; 

12) szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w  pkt 1 - 10 zajęcia 

edukacyjne; 

 

Rozdział 5 Zwalnianie uczniów z zajęć 

§ 21.1. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

 zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

 wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

 opinii. 

2. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia  z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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4. Szczegółowe zasady zwalniania z ćwiczeń/ zajęć wychowania fizycznego znajdują się 

 w Procedurze uzyskiwania zwolnienia z ćwiczeń/zajęć wychowania fizycznego.  

§ 22.1. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z  informatyki, na podstawie opinii o braku 

możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony 

w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia  z  informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej  oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 23.1.Dyrektor Zespołu prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa 

 programowa kształcenia w zawodach  przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, 

 zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, albo „zwolniona”, a także numer  

i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia. 

§ 24.1.Dyrektor Zespołu na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie 

 opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 

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

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

 Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego następuje na podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 Rozdział 6 Podział na grupy 

§ 25.1. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 

26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

2. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone  łącznie dla dziewcząt i chłopców. 

§ 26. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na 

 grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej;  liczba uczniów w grupie nie może 

 przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. 

§ 27. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w oddziałach liczących 

 więcej niż 24 uczniów, dokonuje się podziału na grupy, uwzględniając różny stopień 

 zaawansowania znajomości języka. Zajęcia mogą być prowadzone w grupach 

 oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych. 

§ 28. Dokonuje się podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 

 kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika 

 konieczność prowadzenia ćwiczeń w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów. 

 

 Rozdział 7 Oddział integracyjny 

§ 29. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący nie więcej niż 20 uczniów, 

 w tym nie więcej niż  5 uczniów niepełnosprawnych. 
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§ 30.1. Organizację nauczania w oddziale integracyjnym regulują odrębne przepisy. 

2. W oddziałach integracyjnych liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych na 

zajęciach z informatyki, języka obcego, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że 

grupa oddziałowa, międzyoddziałowa  lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 

5 uczniów. 

 

 Rozdział 8 Programy nauczania 

§ 31.1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Zespole  prowadzona jest w oparciu 

o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach, 

zgodnie z przyjętymi programami nauczania kształcenia ogólnego i programami 

nauczania dla zawodu  w poszczególnych typach szkół . 

2. Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku 

w szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania 

o którym mowa w ust.1. 

3. Dopuszczone do użytku w Zespole programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów nauczania.  

4. Dyrektor Zespołu  jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie 

programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy 

programowej kształcenia w zawodach. 

 

 Rozdział 9 Organizacja roku szkolnego 

§ 32.1.Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

 świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

 szkolnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Zarządzenie 

 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.  

2. Klasyfikację śródroczną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przeprowadza się: 

1) w klasach maturalnych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych przed zimową 

przerwą świąteczną; 

2) w pozostałych klasach do końca stycznia. 

 

 Rozdział 10  Dokumentacja nauczania i wychowania 

§ 33.1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i działalności wychowawczej 

i opiekuńczej w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie. 

2. W Szkole prowadzi się następującą dokumentację: 

1) arkusze ocen; 

2) dziennik wychowawcy klasy; 

3) dziennik lekcyjny w formie elektronicznej; 

4) dziennik zajęć rewalidacyjnych. 

§ 34. Dziennik wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie 

 odpowiada wychowawca klasy. W dzienniku wychowawcy klasy mają prawo dokonywać 

 wpisu: wychowawca i nauczyciele. 

§ 35. Dokumentacja nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej podlega 

 archiwizacji. 
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§ 36. Dziennik wychowawcy i dziennik zajęć rewalidacyjnych jest własnością Zespołu. 

 

Rozdział 11 Nauczanie indywidualne 

§ 37.1. Uczniów,  którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 

do Szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor Zespołu na podstawie orzeczenia wydanego 

przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

3. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu 

o potrzebie indywidualnego nauczania w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę. 

§ 38.1. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie 

zaleceń określonych w orzeczeniu. 

2. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego  

z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia celem 

ustalenia czasu prowadzenia zajęć. 

§ 39.1.Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele szkoły, którym dyrektor 

powierzy prowadzenie tych zajęć zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to 

nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej 

odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami 

dojazdu nauczyciela na zajęcia. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w indywidualnym i bezpośrednim 

kontakcie z uczniem w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym oraz 

zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu. 

4. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych ucznia z wyjątkiem 

przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami (WF, 

język obcy). 

5. Dyrektor szkoły określa sposób realizacji zajęć prowadzonych w ramach praktycznej 

nauki zawodu. 

§ 40.1.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych 

z uczniem wynosi od 12 do 16 godzin. 

2. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1, realizuje się w ciągu co najmniej 

3 dni. 

3. W przypadkach uzasadnionych, za zgodą organu prowadzącego szkołę można ustalić 

wyższy niż maksymalny wymiar, tygodniowy wymiar godzin nauczania indywidualnego. 

4. Na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia uzasadniony stanem zdrowia 

można ustalić tygodniowy wymiar godzin nauczania indywidualnego niższy niż wymiar 

minimalny.  
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§ 41. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych, 

zajęciach z doradztwa zawodowego lub w formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć. 

§ 42.1.  Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor 

może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, 

w których zajęcia są realizowane. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

§ 43.Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego 

ucznia. 

§ 44.Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego 

należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; 

2) udział w posiedzeniach Zespołu opracowującego IPET; 

3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości 

uczestniczenia ucznia w życiu szkoły; 

4) podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 

5) systematyczne prowadzenie Dziennika indywidualnego nauczania. 

§ 45. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków 

z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje 

różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych 

zajęciach edukacyjnych.  

§ 46.1.Na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do 

wniosku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego czasową poprawę zdrowia ucznia  

umożliwiającą uczęszczanie do szkoły, Dyrektor szkoły  zawiesza organizację nauczania 

indywidualnego na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. 

2. Na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do 

wniosku zaświadczenia lekarskiego z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia 

uczęszczanie ucznia do szkoły, Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania 

indywidualnego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał 

orzeczenie i organ prowadzący szkołę. 

§ 47.Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na 

zasadach określonych w WZO. 

 

 Rozdział 12  Indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki 

§ 48.1. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku 

lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym 

rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, 

zainteresowań i możliwości edukacyjnych. 

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział 

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć 

dla danej klasy.  
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3. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki na wniosek ucznia lub jego rodziców, wychowawcy klasy, nauczyciela 

prowadzącego zajęcia edukacyjne złożony do dyrektora Zespołu. 

4. Dyrektor Zespołu zezwala na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki 

w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

5. Organizacja indywidualnego toku nauki lub indywidualnego programu nauki odbywa się 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 Rozdział 13 Baza Zespołu 

§ 49. Do realizacji celów statutowych Zespół posiada: 

1) pomieszczenia do nauki  z niezbędnym wyposażeniem; 

2) bibliotekę; 

3) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

4) gabinet pedagoga i psychologa szkolnego; 

5) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

6)  pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. 

 

 Rozdział 14  Biblioteka 

§ 50. W Zespole funkcjonuje biblioteka szkolna. 

§ 51. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu na 

zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonym przez Dyrektora Zespołu. 

Korzystanie ze zbiorów biblioteki przez osoby spoza Zespołu wymaga  zgody dyrektora.  

§ 52. 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną. 

2. Jest miejscem rozwijania zainteresowań i talentów. Służy realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych Zespołu, wspiera doskonalenie pracy nauczycieli, popularyzuje wiedzę 

pedagogiczną wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzę o regionie.  

§ 53.1.Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie 

 zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę oraz 

 prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego.  

2. Godziny pracy biblioteki planowane są tak, by umożliwić dostęp do jej zbiorów.  

3. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką sprawuje dyrektor Zespołu.  

§ 54. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1) kształceniu u uczniów umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym 

dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą, 

2) przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, 

3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 

z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach 

z różnych przedmiotów. 

§ 55. Biblioteka szkolna w stosunku do uczniów pełni funkcję kształcąco-wychowawczą, 

opiekuńczą i kulturalno-rekreacyjną poprzez: 

1) rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów związanych 

z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami, 
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2) stwarzanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy i jej poszerzania, 

3) przygotowanie uczniów do samokształcenia, 

4) kształtowanie kultury czytelniczej i medialnej uczniów, 

5) realizację programu edukacji czytelniczej i medialnej, 

6) działalność informacyjną, 

7) współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi 

w rozpoznawaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, 

8) rozpoznawanie aktywności i zainteresowań czytelniczych uczniów oraz 

poziomu ich kompetencji czytelniczych, 

9) poradnictwo w doborze literatury, 

10) udział biblioteki w rozwijaniu życia kulturalnego szkoły, 

11) zagospodarowanie czasu wolnego uczniów przebywających w bibliotece. 

 

§ 56. 1.W realizacji zadań statutowych biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami, 

uczniami i ich rodzicami oraz innymi bibliotekami. 

2. Współpraca biblioteki z nauczycielami obejmuje: 

1) realizację potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauczanym 

przedmiotem, 

2) dostarczanie materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

3) udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia różnych form zajęć edukacyjnych, 

4) udzielanie bieżącej informacji na temat nowości wydawniczych, 

5) możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych na miejscu (czasopisma, płyty 

CD, księgozbiór podręczny), 

6) dostęp do Internetu. 

3. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami poprzez: 

1) udzielanie informacji o czytelnictwie wśród młodzieży, 

2) udostępnienie podstawowych dokumentów związanych z funkcjonowaniem 

szkoły (Statut Szkoły, program wychowawczo - profilaktyczny), 

3) rodzice mają możliwość materialnego wspierania działalności biblioteki. 

4. Współpraca biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami obejmuje: 

1) wypożyczenia międzybiblioteczne dla nauczycieli za pośrednictwem  biblioteki 

szkolnej, 

2) współpracę w zakresie gromadzenia zbiorów, 

3) współorganizację imprez czytelniczych. 

 

 Rozdział 15  Praktyki pedagogiczne 

§ 57.1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  może przyjmować  studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  

porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu a szkołą wyższą. 

2. Opiekę nad praktykantem sprawuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel, który 

odpowiada za dokumentację praktyk studenckich. 

3. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 
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 Rozdział 16  Nauczanie religii i etyki 

§ 58. W Zespole organizuje się naukę religii/etyki na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

§ 59.1. Uczeń niepełnoletni bierze udział w zajęciach religii, jeżeli jego rodzice zgłoszą 

dyrektorowi Zespołu w formie pisemnej życzenie udziału ucznia w tych zajęciach.  

2. Uczeń pełnoletni  bierze udział w zajęciach religii, jeżeli zgłosi dyrektorowi Zespołu 

w formie pisemnej życzenie udziału w zajęciach.  

3. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach religii przebywa w tym czasie w bibliotece 

szkolnej. W przypadku, kiedy zajęcia odbywają się na pierwszej lub ostatniej lekcji 

w danym dniu, rodzic lub pełnoletni uczeń  może zadecydować o przebywaniu ucznia 

poza szkołą składając stosowne oświadczenie.  

 

Rozdział 17  Organizacja zajęć „ Wychowanie do życia w rodzinie” 

§ 60.1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia 

z zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego 

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji, w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 

5 godzin z podziałem na  grupy chłopców i dziewcząt. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, realizowane są w ramach zajęć edukacyjnych 

„Wychowanie do życia w rodzinie”. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust.2,  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję 

ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia. 

§ 61.1. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w  zajęciach, o których mowa w §60 ust 2, 

 jeżeli jego rodzice  zgłoszą dyrektorowi Zespołu w formie pisemnej  sprzeciw wobec 

udziału ucznia w tych zajęciach. 

2. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w § 60 ust.2, jeżeli 

zgłosi dyrektorowi Zespołu w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału  

w zajęciach.  

3. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach, o których mowa w § 60 ust.2 przebywa  w tym 

czasie w bibliotece szkolnej. W przypadku, kiedy zajęcia odbywają się na pierwszej lub 

ostatniej lekcji w danym dniu, rodzic może zadecydować o przebywaniu ucznia poza 

szkołą składając stosowne oświadczenie.  

 

Rozdział 18 Współpraca Zespołu  z rodzicami  

§ 62.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania, 

opieki i profilaktyki młodzieży. 

2.  Formy współdziałania rodziców  i nauczycieli:  

1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku 

szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska 

rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego 

możliwościach i problemach;  

2) spotkania rodziców z nauczycielami i przedstawicielami zakładów pracy (dot. 

branżowej szkoły I stopnia);  



Statut ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie Strona 21 
 

3) kontakt przez dziennik elektroniczny za pośrednictwem strony 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatgnieznienski 

4) spotkania z rodzicami według harmonogramu opracowanego przez dyrekcję 

Zespołu;  

5) przekazywanie bieżących informacji o postępach w nauce i  zachowaniu  

uczniów; 

6) osobiste, telefoniczne bądź korespondencyjne kontakty wychowawcy 

i nauczycieli z rodzicami uczniów;  

7) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej;  

8) obowiązkowe informowanie rodziców o przewidywanych  śródrocznych 

ocenach  niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanych  rocznych 

ocenach  z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania. 

3. Zasady i możliwości korzystania z dziennika elektronicznego określa Regulamin 

korzystania z dziennika elektronicznego w ZSP nr 1.  

4. Rodzic zobowiązany jest do: 

1) zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego 

wprowadzonego w szkole;  

2) przeglądania ocen i frekwencji; 

3) zapoznawania się z uwagami dotyczącymi zachowania; 

4) systematycznego zapoznawania się z informacjami w module Wiadomości. 

5. Z tytułu udostępniania  rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców 

opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji (m.in. korzystanie 

z dziennika elektronicznego). 

 

Rozdział 19 Współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi 

§ 63.1. Szkoła współpracuje z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

2. Współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami ma na celu: 

1) objęcie uczniów specjalistyczną opieką terapeutyczną, 

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz poziomu rozwoju 

emocjonalnego i intelektualnego, 

3) wymianę informacji dotyczących problemów młodzieży naszej szkoły, 

4) wzajemne wspieranie oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych, 

5) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, 

6) podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 

7) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. 

3. Realizacja celów wymienionych w ust. 2 odbywa się poprzez: 

1) diagnozowanie problemów emocjonalnych i osobowościowych oraz 

proponowanie specjalistycznej pomocy w zależności od zaistniałych 

trudności, 

2) sugerowanie przeprowadzenia badań psychologiczno – pedagogicznych, 

3) konsultacje z pracownikami instytucji świadczących specjalistyczną pomoc, 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatgnieznienski
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4) obieranie wspólnego kierunku oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych, 

5) proponowanie współpracy rodziców i nauczycieli z placówkami 

wspierającymi rozwiązywanie trudności wychowawczych, 

6) natychmiastowe reagowanie i kontakt z ośrodkami interwencji kryzysowych, 

7) organizowanie dla rodziców i nauczycieli spotkań i szkoleń ze specjalistami 

zatrudnionymi w wyżej wymienionych instytucjach. 

4. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy są pedagog i psycholog szkolny. 

 

 Rozdział  20  Wycieczki 

§ 64.1. W Zespole organizowane są wycieczki turystyczno– krajoznawcze, tematyczne,     

 przedmiotowe. 

2. W Zespole mogą być organizowane wycieczki jednodniowe, jak i  wielodniowe zarówno 

krajowe jak i zagraniczne. 

3. Istnieje możliwość organizowania obozów integracyjnych dla klas pierwszych lub klas 

kończących, celem przygotowania do egzaminów końcowych.  

4. Harmonogram i cele wycieczki opracowuje kierownik wycieczki  i przedkłada 

do akceptacji dyrektorowi.  

5. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek szkolnych reguluje wewnętrzny Regulamin 

wycieczek szkolnych w ZSP 1 w Gnieźnie. 

6. W Zespole organizowane mogą być wyjścia do kina, teatrów, muzeów, na wystawy, targi, 

sympozja i zawody sportowe w godzinach zajęć edukacyjnych.  

7. Nauczyciel organizuje wyjście poza teren Zespołu po uprzednim uzgodnieniu  

z dyrektorem lub wicedyrektorem. 

 

Rozdział  21 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

§ 65.1. Szkoła organizuje wewnątrzszkolne doradztwo w zakresie wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, a także współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 

2. Wewnątrzszkolny system doradztwa ma na celu: 

1) gromadzenie informacji o szkołach policealnych i wyższych oraz innych 

jednostkach szkolących; 

2) gromadzenie informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy; 

3) gromadzenie informacji o możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych 

z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi; 

4) gromadzenie informacji o rynku pracy; 

5) szkolenia o metodach poszukiwania pracy; 

6) prowadzenie zajęć z zakresu: komunikacji interpersonalnej, technik negocjacji, 

sposobów motywowania do pracy, asertywności, 

7) pomoc psychologiczną w określaniu własnych predyspozycji  zawodowych; 

8) kształtowanie umiejętności gromadzenia dokumentacji przydatnej na rynku 

pracy. 

3. Realizacja celów wymienionych w ustępie 2. odbywa się poprzez: 

1) organizację spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni, studentami, 

pracownikami urzędu pracy i przedstawicielami zakładów pracy; 
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2) współpracę z instytucjami świadczącymi pomoc w zakresie poradnictwa 

zawodowego, np. Klub Pracy  Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy 

Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu, Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Gnieźnie; 

3) warsztaty dla młodzieży przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych 

i prezentacji przed pracodawcą, 

4) realizację zajęć z doradztwa zawodowego w oparciu o program przygotowany 

przez nauczyciela realizującego te zajęcia, dopuszczony przez dyrektora 

szkoły,  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

5) indywidualne poradnictwo zawodowe. 

 

Rozdział  22  Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

§ 66.1.W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 

organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność 

kształcenia. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może 

być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

innowacyjnych   i eksperymentalnych. 

4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być 

podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działań. 

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

 

 

Rozdział  23 Wolontariat, stowarzyszenia i fundacje   

 

§ 67.1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie zadania w zakresie 

wolontariatu będą realizowane przez Szkolne Koło Wolontariatu. 

2. Działania Koła, umożliwiają uczniom wybór i opiniowanie ofert oraz dokonywanie 

samodzielnej diagnozy potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i środowisku 

lokalnym, rozwijają postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

życzliwości i bezinteresowności. 

3. Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności 

szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

4. Do form działania Koła zalicza się: 

1) zbiórki darów rzeczowych, 

2) zbiórki pieniędzy do puszek, 

3) udział w akcjach charytatywnych, 

4)  współpracę z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, 

5) wspólne spędzanie czasu z osobami chorymi i samotnymi, 
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6) promocję idei wolontariatu w szkole i w lokalnym środowisku. 

5. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Koła Wolontariatu 

reguluje Regulamin działalności Szkolnego Koła Wolontariatu. 

6. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym 

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.  

§ 68.1.W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności innowacyjnej przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża 

Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Rodziców. 

Dział V Organy Zespołu, ich kompetencje i zadania 

Rozdział 1 Informacje ogólne 

§ 69. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada  Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 70. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez 

te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu. 

 

Rozdział  2 Dyrektor Zespołu  

§ 71. Dyrektor Zespołu w szczególności: 

1) kieruje Zespołem jako jednostką samorządu terytorialnego i reprezentuje ją na 

zewnątrz;  

2) sprawuje nadzór  pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w Zespole; 

3) inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych 

rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest 

rozwijanie kompetencji uczniów. 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

6) wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym Ustawą;   

7) informuje Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wolnych stanowiskach pracy 

dla nauczycieli (obowiązuje do 31 sierpnia 2023r); 

8) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

10) tworzy zespoły samokształceniowe i wychowawcze oraz powołuje ich 

przewodniczących, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców 
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ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

11) ustala materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych  oddziałach 

w danym roku szkolnym; 

12)  podaje do publicznej wiadomości  zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące od początku 

następnego roku szkolnego; 

13) dopuszcza do użytku w szkole  programy nauczania; 

14) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

15) kieruje uczniów na badania lekarskie związane z praktyczną nauką zawodu, 

16) organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno -

remontowych, 

17) organizuje okresową inwentaryzację majątku szkolnego, 

18) organizuje uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takie nauczanie, w porozumieniu z organem prowadzącym 

19) ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, 

20) ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych 

indywidualnie dla ucznia objętego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, 

21) podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie 

szkoły, 

22) zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

23) przyznaje stypendium za wyniki w nauce, po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialnej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten 

cel w budżecie Zespołu; 

24) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych 

w Szkole; 

25) zwalnia uczniów z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej; 

26) zwalnia uczniów z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub  informatyki 

w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej; 

27) zwalnia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym na podstawie okazania 

prawo jazdy odpowiedniej kategorii; 

28) wydaje decyzję o skreśleniu z listy uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych 

w Statucie Zespołu; 

29) w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala zawody, w których kształci 

szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co 

do zgodności z potrzebami rynku pracy; 

30) współdziała ze szkołami wyższymi w  organizacji praktyk studenckich; 

31) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia; 

32) współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę 
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zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL 

ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

33) opracowuje arkusz organizacyjny na  każdy rok szkolny; 

34) opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału na cały okres 

kształceniaz zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych 

określonych w przepisach prawa; 

35) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły; 

36) przydziela nauczycielom stałe zadania w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

37)  oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych lub 

opiekuńczych;  

38) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Zespołu, 

a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych 

warunków pobytu uczniów w budynku i na terenie Zespołu; 

39) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Zespołu; 

40) opracowuje projekt planu finansowego Zespołu i przedstawia go - celem 

zaopiniowania - Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

41) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji 

Zespołu, zgodnie z odrębnymi przepisami;  

42) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami 

Zespołu; 

43) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na 

stanowiskach kierowniczych; 

44) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 

samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych 

kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; 

45) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu 

zawodowego; 

46) stosuje nagrody i kary wobec  nauczycieli i pracowników administracji i 

obsługi Zespołu; 

47) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla 

nauczycieli i pracowników; 

48) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa; 

49)  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

50) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

51) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa;  

52) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe. 

§ 72.1. Dyrektor Szkoły odpowiada przed organem prowadzącym i nadzorującym szkołę 

między innymi za: 

1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za 

opiekę nad młodzieżą, 
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2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego 

i niniejszego statutu, 

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach szkolnych i podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony 

przeciwpożarowej w obiektach szkolnych, 

4) celowe wykorzystanie środków finansowych zapewnionych na działalność 

szkoły. 

2. Dyrektor Szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą 

organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

§ 73.  Zasady powoływania i odwoływania dyrektora Zespołu określają odrębne przepisy. 

Rozdział 3 Inne stanowiska kierownicze 

§ 74.1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu tworzy się następujące 

stanowiska kierownicze:  

1) wicedyrektorzy – 2 stanowiska  - współpracują z dyrektorem Zespołu m.in. 

 w zakresie: opracowania arkusza organizacyjnego Zespołu, planów zajęć 

edukacyjnych i planów pracy, zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 

delegowania nauczycieli na konferencje i wycieczki szkolne, zatwierdzania 

programów nauczania, działalności opiekuńczo-wychowawczej, organizacji  

i nadzoru egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, współpracy 

ze środowiskiem lokalnym, policją, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, 

organizacjami społecznymi; 

2) kierownik szkolenia praktycznego - m.in. prowadzi ewidencję młodocianych 

pracowników i współpracuje z ich pracodawcami, kontroluje praktyczną naukę 

zawodu, współpracuje z Cechem Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, 

współpracuje z wychowawcami klas, organizuje praktyki zawodowe.  

2. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska 

kierownicze. 

3. Powierzania stanowisk kierowniczych i odwołania z nich dokonuje dyrektor Zespołu 

zgodnie z obowiazujacymi przepisami. 

4. Zakres obowiązków wicedyrektorów i kierowników ustala dyrektor Zespołu, zgodnie  

z potrzebami i organizacją Zespołu.  

 

 Rozdział 4 Rada Pedagogiczna 

§ 75.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor jako przewodniczący i wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Zespole bez względu na wymiar czasu pracy.  

3. Rada pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności. 

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są zgodnie z planem pracy szkoły 

oraz w miarę bieżących potrzeb. 

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 



Statut ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie Strona 28 
 

6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

8. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich 

rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 

§ 76.1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących w szczególności: 

1) zatwierdza plan pracy Zespołu na każdy rok szkolny; 

2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy; 

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu; 

5) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

w celu doskonalenia pracy Zespołu; 

2. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących w szczególności: 

1) opiniuje propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;      

2) opiniuje organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

3) opiniuje programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi 

Szkoły, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw 

programów nauczania, 

4) opiniuje podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, 

5) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień; 

6) opiniuje projekt finansowy Zespołu; 

7) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

8) opiniuje wnioski o przyznanie nauczycielom nagród, wyróżnień; 

9) wydaje opinię na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

10) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne 

stanowiska kierownicze. 

§ 77.1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) Statutu i upoważnia 

 dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego Statutu. 

2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji 

dyrektora Zespołu lub z innych funkcji kierowniczych w Zespole. 

 

 Rozdział 5 Rada Rodziców 

§ 78.1. W Zespole działa Rada Rodziców. 

1) Rada Rodziców jest kolegialnym organem Zespołu. 

2) Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów uczących się w ZSP 1  

w Gnieźnie. 

3) W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel oddziałowych Rad 

Rodziców. 
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4) Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału  przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach. 

5) W wyborach, o których mowa w pkt. 4), jednego ucznia reprezentuje jeden 

rodzic.  

2. Rada Rodziców uchwala Regulamin Rady Rodziców, w którym określa m.in.:   

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

3. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu. 

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora Zespołu, innych organów Zespołu, 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych. 

§ 79. Rada Rodziców w ramach kompetencji w szczególności: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo – 

Profilaktyczny; 

3) opiniuje projekt planu finansowego Zespołu opracowanego przez dyrektora; 

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania 

i kształcenia, w przypadku gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować. 

§ 80. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 

 Rozdział 6 Samorząd Uczniowski 

§ 81.1.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 

2. Organami Samorządu są:  

1) Samorządy klasowe; 

2) Zarząd Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego uchwalony przez  ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu. 

§ 82. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami 

i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania 

i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  

rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami  

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem Zespołu; 
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6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

7) prawo do opinii dotyczącej ucznia, wobec  którego rada pedagogiczna podjęła 

uchwałę w sprawie skreślenia z listy uczniów. Brak opinii samorządu nie 

wstrzymuje procedury skreślenia. 

§ 83. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

 Rozdział 7 Współpraca organów Zespołu  

§ 84.1. Wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ 

w granicach swoich kompetencji. 

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie dyrektorowi Zespołu i Radzie 

Pedagogicznej poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski 

w formie pisemnej lub ustnej.  

§ 85. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Zespołu, z zachowaniem drogi 

służbowej i zasad ujętych w § 86 i § 87   niniejszego Statutu. 

 

Rozdział  8 Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Zespołu  

§ 86. Postępowanie w  przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną  a Radą Rodziców. 

1) Prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 

należy do dyrektora Zespołu. 

2) Przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 

stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych 

stanowisk. 

3) Dyrektor Zespołu podejmuje działania na pisemny wniosek któregoś 

z organów – strony sporu. 

4) O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

§ 87. Postępowanie w przypadku sporu między organami Zespołu, w którym stroną jest 

dyrektor. 

1) Powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi 

po jednym przedstawicielu organów Zespołu, z tym, że dyrektor Zespołu 

wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

2) Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podjąć decyzję 

w drodze głosowania. 

3) Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego 

jako rozwiązanie ostateczne. 

§ 88. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 
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Dział VI  Organizacja wychowania i opieki 

 Rozdział 1 Informacje ogólne 

§ 89. Praca wychowawcza i opiekuńcza w Zespole prowadzona jest w oparciu  

o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach, 

zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych 

i programami  nauczania dla zawodów w poszczególnych typach szkół. 

 

Rozdział 2   Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 

§ 90.1. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny uchwala w terminie 30 dni od 

rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły. 

Przez porozumienie rozumie się pozytywną opinię o Programie wyrażoną przez Radę 

Pedagogiczna. Realizacja tego programu jest obowiązkiem wszystkich pracowników Szkoły. 

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia   z Radą Pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. 

3. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

4. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom na pierwszych 

spotkaniach po jego uchwaleniu. 

5. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny podlega corocznej ewaluacji  a wnioski 

z niej wynikające stanowią podstawę dokonania zmian.  

 

Rozdział 3 Bezpieczeństwo w Zespole 

§ 91. Obiekty Zespołu są monitorowane, a nagrania z monitoringu mogą być wykorzystane 

jako dowód w sprawie ucznia, któremu ma być wymierzona kara zgodnie z postanowieniami 

Statutu (lub udostępnione organom uprawnionym, np. policja, prokuratura, sąd ). 

§ 92. Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia zawarte są w Procedurach postępowania 

w sytuacjach  kryzysowych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława 

Mikołajczyka w Gnieźnie. 

§ 93. 1. Zespół zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych 

przez  Zespół  poprzez: 

1) realizację zadań statutowych; 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie 

dyżurów nauczycieli w ZSP nr 1; 

3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach  wychowania 

fizycznego; 

4) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

5) opiekę nad uczniami w czasie zajęć edukacyjnych,  wycieczek i wyjść poza 

Zespół, imprez szkolnych i  zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie 

Zespołu; 

6) zapoznanie uczniów z przepisami bhp, sygnałami alarmowymi i planem 

ewakuacji  obowiązującymi podczas wszystkich zajęć szkolnych 



Statut ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie Strona 32 
 

i pozalekcyjnych organizowanych przez Zespół; 

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

8) kontrolę obiektów budowlanych należących do Zespołu pod kątem 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych 

obiektów; 

9) umieszczenie planu ewakuacji i oznaczenie dróg ewakuacyjnych; 

10) wyposażenie pomieszczeń Zespołu w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki 

do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

11) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

12) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego. 

2. Wyjście uczniów na zajęciach wychowania fizycznego, religii zostają odnotowane 

w dzienniku wyjść. 

§ 94. Szczególną opiekę nad uczniami wymagającymi stałej i doraźnej pomocy ze względów 

rodzinnych, zdrowotnych, osobowościowych lub innych losowych, dyrektor szkoły powierza 

pedagogowi szkolnemu i wychowawcom klas.  

 

 Rozdział 4 Ubezpieczenia 

§ 95.1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia 

swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice na pierwszym zebraniu 

otrzymują informację o warunkach ubezpieczenia. 

2. Zespół zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu braku 

ubezpieczenia wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć 

w Zespole i poza nim (imprezy, wycieczki organizowane przez Zespołu). Obowiązek 

spoczywa na rodzicach ucznia. 

§ 96. Uczeń niekorzystający w Zespole z  dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, zobowiązany jest przed rozpoczęciem praktyki 

zawodowej okazać kierownikowi szkolenia praktycznego dokument poświadczający jego 

ubezpieczenie poza Zespołem. 

Dział VII  Pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

Rozdział 1 Informacje ogólne  

§ 97.1. W Zespole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

§ 98. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom  

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów. 

§ 99. 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 

 i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 
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potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowisku społecznym. 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i  kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą  

środowiska edukacyjnego,  w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 

za granicą. 

§ 100. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom: 

1) nauczyciele; 

2) specjaliści wykonujący w Zespole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy 

zawodowi i terapeuci pedagogiczni. 

§ 101. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci  i młodzieży. 

§ 102.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora Szkoły; 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego; 

11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 
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Rozdział 2 Formy udzielania pomocy 

§ 103.1. W Zespole 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 dla uczniów szczególnie uzdolnionych  – przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy (do 8 osób); 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, 

w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej (do 8 osób); 

4) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się  (do 5 

osób);  

b) rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów 

przejawiających trudności  w funkcjonowaniu społecznym (do 10 osób); 

c) logopedycznych dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych, (do 4 osób); 

d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w 

szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły (do 10 

osób);  

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów, którzy mogą uczęszczać  

do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające 

w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć 

edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania 

organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych; 

7) warsztatów; 

8) porad i konsultacji. 

2. Godzina zajęć, o których mowa w § 103. ust. 1 pkt 1 – 6, trwa 45 minut. 

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą przy wykorzystaniu 

aktywizujących metod pracy  nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje 

odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

4.  Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia zajęcia edukacyjne, które są 

realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz 

2) indywidualnie z uczniem. 

5. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 

wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie oraz:  

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie  
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z oddziałem szkolnym; 

2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok 

szkolny; 

3)  działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

6. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole programy nauczania,  

z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności 

potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. 

7. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala,  

z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 5, tygodniowy wymiar godzin zajęć 

edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność 

realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy 

programowej kształcenia w zawodach. 

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką 

podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 

§ 104.1. W Zespole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów 

   i nauczycielom w formie: 

1) porad; 

2) konsultacji; 

3) warsztatów i szkoleń. 

2. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

§ 105. Zajęcia związane  z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania 

szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. 

Rozdział 3 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej – zasady ogólne 

§ 106.1. Nauczyciele oraz specjaliści: 

1) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów; 

2) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

3) rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, 

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń 

w środowisku utrudniającym funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania 

ucznia oraz planowania dalszych działań.  

2. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w szczególności: 

1) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się; 



Statut ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie Strona 36 
 

b) szczególnych uzdolnień; 

2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie 

bieżącej pracy z uczniami. 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy 

w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – 

jeżeli stwierdzi taką potrzebę oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami, 

planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych 

działań nauczycieli.  

5. Wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz – 

w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia  

z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w § 101. 

6. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej  

oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań 

mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

7. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 6, wynika, że mimo udzielanej 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa 

funkcjonowania ucznia w szkole, dyrektor  szkoły, za zgodą rodziców ucznia albo 

pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie 

diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

8. Przepisy ust. 3–7 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. 

9. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej  

prowadzą odpowiednią dokumentację. 

§ 107. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się 

 rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

§ 108. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

 pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

 realizowane, dyrektor Zespołu, niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo 

 pełnoletniego ucznia. 

 

Rozdział 4 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

niepełnosprawnych 

§ 109. W Zespole kształcenie uczniów niepełnosprawnych organizuje się w szkole:  

1) ogólnodostępnej; 

2) ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi. 

§ 110. Zespół zapewnia uczniom: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
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2) warunki do nauki odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, 

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne  oraz inne o charakterze 

terapeutycznym; 

4) zajęcia rewalidacyjne; 

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym w tym z uczniami 

pełnosprawnymi; 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

§ 111.1. W Zespole powołuje się Zespół ds. kształcenia, wychowania i opieki uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2.  W skład Zespołu wchodzą: pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca ucznia, 

nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 

3.  Pracę Zespołu koordynuje wychowawca oddziału do którego uczęszcza uczeń. 

4. Zebrania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 

szkolnym.  

5.  W zebraniach Zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora Zespołu – przedstawiciele poradni psychologiczno- 

pedagogicznej; 

2)  na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia – lekarz, 

psycholog, logopeda lub inny  specjalista. 

§ 112.1. Dla uczniów, o których mowa w  §111 ust. 1, Zespół po dokonaniu 

wielospecjalistycznej oceny poziomu  funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę 

i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz  zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno 

- pedagogiczną opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, na okres na 

jaki zostało wydane orzeczenie, nie dłużej jednak niż etap edukacyjny. 

2. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny ( IPET) opracowuje się w terminie: 

1) do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 

szkolnego kształcenie w szkole; 

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

§ 113.1. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny ( IPET) zawiera: 

1) zakres  i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i form pracy 

z uczniem ; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze 

rewalidacyjnym; 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym; 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań 

o charakterze socjoterapeutycznym; 
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3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, a także zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego i zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

realizowane w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań 

wymienionych w § 110.  

7) w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj i 

sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii 

wspomagających to kształcenie; 

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, 

o których mowa w ust. 1 lub 3 – wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane 

indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. 

2. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie uwzględnia się w szczególności rozwijanie 

umiejętności komunikacyjnych przez: 

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się; 

2) naukę innych sposobów komunikowania się, w szczególności wspomagających 

i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia 

niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;  

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne –  

w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

3. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 

efektywności programu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w miarę potrzeb, 

dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji 

programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą 

rodziców ucznia – z innymi podmiotami. 

4. Wielospecjalistyczne oceny, uwzględniają w szczególności: 

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

2)  w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, 

specjalistów,  

3)  przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, 

w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia 
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w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia 

edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze 

wskazaniem zawartym w programie – także napotykane trudności w zakresie 

włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym, oraz 

efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia. 

5.  Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo  uczestniczyć  w spotkaniach zespołu, 

a także w opracowaniu i modyfikacji  IPET oraz dokonywaniu okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 

6.  Dyrektor Zespołu pisemnie zawiadamia rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia  

o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim. 

7. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię: 

1) wielospecjalistycznych ocen; 

2) programu. 

8. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu.  

§ 114. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny 

Program Edukacyjno – Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do 

zaleceń zawartych w nim.  

 

Dział VIII  Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

Rozdział 1 Informacje ogólne 

§ 115.1. Ocenianiu podlegają : 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

§ 116.1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu 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 i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę 

podstawę; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz na formułowaniu 

oceny. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w Statucie Zespołu. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną 
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i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia w oparciu o Punktowy 

System Oceniania Zachowania obowiązujący w ZSP 1. 

 

Rozdział 2 Cele oceniania 

§ 117. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

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) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;    

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

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

– wychowawczej. 

 

Rozdział 3  Zakres oceniania 

§ 118. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

otrzymania przez ucznia poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  

zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w Szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia. 

 

Rozdział 4 Zasady oceniania 

§ 119. W  ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;  

2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres 

materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;  

4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 
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5) zasada jawności ocen dla ucznia i jego rodziców. 

 

Rozdział 5 Obowiązki nauczycieli i wychowawców w zakresie oceniania 

§ 120.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawcy na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym informują 

uczniów i rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1. i 2 przekazywane i udostępniane są: 

1)  na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu; 

2) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 

4. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 1 i 2  informacji uczniom 

i rodzicom znajduje się w dzienniku wychowawcy. 

5. Nieobecność rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli                                  

i wychowawców z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 1 i 2.   

6. Z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi 

informacjami.    

§ 121.1. Udostępnianie uczniom i ich rodzicom prac pisemnych i dokumentacji szkolnej. 

1) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców; 

2) każda ocena jest wpisywana do dziennika lekcyjnego; 

3) sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach 

edukacyjnych. Rodzicom uczniów prace pisemne są udostępniane podczas 

konsultacji nauczycieli. Nauczyciele przechowują prace pisemne do końca danego 

roku szkolnego; 

4) na pisemny wniosek ucznia lub rodzica skierowany do wychowawcy klasy lub 

dyrektora udostępnia się do wglądu uczniowi lub jego rodzicom inną 

dokumentację dot. oceniania. Dokumentacja jest przedstawiana na konsultacjach 

nauczycieli w obecności dyrektora Zespołu.    

2. Uzasadnianie oceny przez nauczyciela przekazuje uczniowi informacje odnoszącą się do  

uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. 

1) nauczyciel ustnie uzasadnia ocenę z odpowiedzi ustnej  na zajęciach 

edukacyjnych; 

2) nauczyciel uzasadnia ocenę z pracy pisemnej w zamieszczonym w tej pracy  

krótkim pisemnym komentarzu, uwzględniającym poziom opanowania przez 

uczniów wiadomości i umiejętności. Nie wymaga się uzasadniania ocen 

z kartkówek. 

3. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi przez nauczyciela powinna mieć charakter 

motywujący ucznia do dalszej pracy. 
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§ 122.1.Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych  odpowiednio 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia i ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym;  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania –  na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ust 2 pkt 1)-3), który jest 

objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

 

Rozdział 6  Ocenianie uczniów 

§ 123. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza; 

b) roczne – na zakończenie roku szkolnego; 

c) końcowe –po zakończeniu cyklu nauczania.  

§ 124.1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne i  końcowe ustala się według 

 następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:  

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   -  dop; 

6) stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.  

2. Dopuszcza się stosowanie znaków     „ + „ (poza  stopniem cel),  „ – „ (poza stopniem 

ndst.)   w bieżącym ocenianiu, „+” przy ocenie podnosi jej wartość o 0,5pkt. natomiast „-” 

przy ocenia obniża jej wartość o 0,25pkt.  

3. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej. Oceny 

klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i  pozostałych   dokumentach – słownie, w pełnym 

brzmieniu. 
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4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych 

ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub 

zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym w przypadkach określonych innymi przepisami. 

§ 125.1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

 klasyfikacyjną zachowania. 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

 § 126. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia 

uczniowi na bieżąco, a rodzicom przez wpis do e – dziennika oraz podczas zebrań 

i konsultacji ustalanych przez dyrektora Zespołu. 

§ 127.1. Na miesiąc przed  śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oddziału  informują ucznia 

i jego rodziców przez wpis do e – dziennika o przewidywanych dla niego niedostatecznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2. Na miesiąc przed  rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału 

informują ucznia i jego rodziców przez wpis do e – dziennika o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i  zachowania. Informacja 

o przewidywanych ocenach rocznych przekazywana jest również rodzicom w formie 

pisemnej na zebraniu z rodzicami. Potwierdzeniem otrzymanej informacji jest wpis do 

Dziennika Wychowawcy. Z uwagi na nieobecność na zebraniu rodzic winien sam dążyć do 

zapoznania się z przekazywanymi informacjami. 

3. Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej są umieszczone w harmonogramie roku  

szkolnego  i podawane do wiadomości na początku roku szkolnego. 

§ 128.1. Stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1) odpowiedź ustna – może obejmować 3 jednostki lekcyjne lub logicznie zamkniętą 

część materiału programowego, czas jej trwania nie powinien przekraczać 10 

minut; 

2) kartkówka – sprawdzian w formie pisemnych wypowiedzi ucznia na zadane 

pytania lub rozwiązania przez ucznia testu, obejmujący pojedyncze umiejętności 

lub jednostkowe porcje wiedzy, trwający nie dłużej niż 15 minut, może 

obejmować 3 jednostki lekcyjne lub logicznie zamkniętą część materiału 

programowego; 

3) sprawdzian, test – zapowiedziany sprawdzian w formie pisemnych wypowiedzi 

ucznia na zadane pytania lub rozwiązania przez ucznia testu, obejmujący logicznie 

zamkniętą część zakresu materiału programowego, kontrolujący opanowanie 

większych treści programowych z przedmiotu, trwający jedną jednostkę lekcyjną;  

4) praca klasowa – zapowiedziane sprawdzenie wiadomości ucznia na zadany temat 

w formie pisemnej - trwa co najmniej jedną jednostkę lekcyjną;  

5) praca literacka – zapowiedziany sprawdzian wiedzy ucznia w formie pisemnej na 

zadany temat, prowadzony celem określenia stopnia opanowania umiejętności z 

zakresu czytania i odbioru tekstów kultury oraz tworzenia własnego tekstu, 

realizowany w ramach pracy domowej lub podczas zajęć edukacyjnych 
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trwających, co najmniej jedną jednostkę lekcyjną z dostępem do materiałów 

pomocniczych lub tekstów źródłowych;  

6) zadania domowe – sprawdzane w celu określenia stopnia opanowania 

pojedynczych umiejętności lub jednostkowych porcji wiedzy;  

7) analiza notatek w zeszytach uczniowskich w celu określenia stopnia aktywnego 

uczestnictwa ucznia w zajęciach edukacyjnych oraz posiadanych umiejętności 

sporządzania notatek; 

8) test kompetencji dotyczący przedmiotów kontynuowanych z gimnazjum; 

9) testowanie sprawności fizycznej – sprawdzian określający stopień sprawności 

fizycznej i umiejętności ruchowych, realizowany podczas zajęć z wychowania 

fizycznego; 

10) prezentacja indywidualna i grupowa na zadany wcześniej temat – nauczyciel 

podaje temat najmniej na dwa tygodnie przed prezentacją, uczeń otrzymuje 

najwyższe oceny, jeżeli całą prezentację przygotował samodzielnie, tzn.: zebrał 

materiał, przygotował materiały, opracował bibliografię, zadbał o estetykę języka i 

szaty graficznej;  

11) pokaz;  

12) projekt; 

13) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych; 

14) wytwory własnej pracy; 

15) aktywność na zajęciach. 

2. O innych niż przewidziane formy aktywności nauczyciel informuje uczniów przed 

wykonaniem przez nich pracy.  

3. Każdej formie sprawdzania odpowiada jedna ocena cząstkowa. 

4. Formy kontroli osiągnięć edukacyjnych ucznia charakterystyczne dla  poszczególnych 

zajęć edukacyjnych zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania. 

§ 129. Uczniom klas pierwszych przysługuje okres adaptacyjny (ochronny) do 15 września, 

 w którym nauczyciele nie wpisują do dziennika ocen niedostatecznych. 

§ 130.1. Terminy prac pisemnych z obowiązującego zakresu materiału podawane są uczniom 

 przez nauczyciela z wyprzedzeniem nie mniejszym niż jeden tydzień i zapisane 

  w dzienniku; kartkówki nie muszą być zapowiedziane. 

2. Uczeń  może pisać w ciągu dnia najwyżej jedną pracę klasową lub sprawdzian. 

3. Nie ocenia się ucznia w dniu powrotu do Szkoły po dłuższej usprawiedliwionej 

nieobecności. 

§ 131.1. Uczeń, który nie napisał pracy z powodu nieobecności,  poddaje się  sprawdzaniu 

wiadomości i umiejętności z zakresu materiału związanego z pracą  w formie, trybie i czasie 

ustalonym przez nauczyciela i ucznia (dotyczy pracy klasowej i sprawdzianu).  

2. Uczeń, który otrzymał ocenę ndst. z pracy  pisemnej (sprawdzian, praca klasowa),  

ma prawo do poprawy tej oceny w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela i ucznia. 

3. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowanie niepowodzeń) uczniów zawarte są  

w Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

4. Ocena roczna z zajęć edukacyjnych uwzględnia osiągnięcia ucznia w całym roku 

szkolnym. 
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5. Uczeń, który otrzymał oceną ndst. w klasyfikacji śródrocznej, jest zobowiązany do jej 

poprawienia w terminie ustalonym z nauczycielem.  

§ 132.1. Przy ustalaniu ocen ze sprawdzianów, prac klasowych oraz innych prac i ćwiczeń – 

 w przypadku stosowania punktów – przyjmuje się następującą zasadę przeliczania 

 punktów na oceny:  

1) ocena niedostateczna od 0% do 40% ogólnej liczby punktów; 

2) ocena dopuszczająca od 41  do 55%; 

3) ocena dostateczna od 56 do 70%; 

4) ocena dobra od 71 do 85%; 

5) ocena bardzo dobra od 86 do 99%; 

6) ocena celująca 100%. 

2. Dla uczniów Branżowej szkoły I stopnia oraz  uczniów mających obniżone kryteria 

oceniania stosuje się następujące zasady przeliczania punktów na oceny:     

1) ocena niedostateczna od 0% do 30% ogólnej liczby punktów; 

2) ocena dopuszczająca od 31  do 46%; 

3) ocena dostateczna od 47 do 63%; 

4) ocena dobra od 64 do 80%; 

5) ocena bardzo dobra od 81 do 95%; 

6) ocena celująca od 96% do 100%. 

 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych ustala się w oparciu  

o średnią arytmetyczną lub obowiązujący system wag.  

 

Czynność Sprawdzian Test 
Kartkówka 

Odpowiedź 

Aktywność  

Praca na lekcji 

Zadanie domowe 

Referat 

Prezentacja i inne formy pracy  

Waga 5 4 3 2 1 

 

 

Średnia ważona:  

1) od 1,00 do 1,60 – niedostateczny; 

2) od 1,61 do 2,79 – dopuszczający; 

3) od 2,80 do 3,79 – dostateczny; 

4) od 3,80 do 4,79 – dobry; 

5) od 4,80 do 5,50 – bardzo dobry; 

6) od 5,51 do 6,00 – celujący. 

4. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wystawić ocenę wyższą  od oceny 

sugerowanej przez system wag, jednakże różnica, ustalonej przez nauczyciela oceny 

klasyfikacyjnej śródrocznej lub  rocznej nie może być większa niż 0,5 stopnia od średniej 

ważonej wyliczanej (z uwzględnieniem wag) w dzienniku elektronicznym.  
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5. O wyborze systemu decyduje nauczyciel danego przedmiotu zgodnie z zasadami 

określonymi w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

§ 133.1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

 sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły 

 przedmiotowe,  z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów.   

2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) wykazuje się wszystkimi umiejętnościami przewidzianymi 

podstawą programową , pogłębia wiedzę, samodzielnie 

 i twórczo rozwija własne zainteresowania, czynnie uczestniczy 

w lekcjach, wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów; 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami   

w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, 

proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania złożone  

i oryginalne; 

c) został laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej; 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

zawodach sportowych i innych, kwalifikując  się do finałów na 

szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne   sukcesy, 

osiągnięcia.  

2) stopień bardzo dobry  otrzymuje uczeń, który:  

a) w pełni przyswoił wiadomości objęte podstawą programową, 

wykazuje zainteresowanie przedmiotem, dokonuje analizy 

tekstu, wnioskuje, uogólnia, sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, wykorzystuje różne źródła wiedzy, jest 

aktywny; 

b) rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne, 

potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań 

 i problemów w nowych sytuacjach. 

3) stopień dobry  otrzymuje uczeń, który:  

a) dysponuje wiedzą wymaganą w podstawie programowej,  

ma niewielkie braki, jest aktywny, potrafi formułować 

problemy, wskazywać możliwe rozwiązania  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) 

samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

4) stopień dostateczny  otrzymuje uczeń, który : 

a) opanował materiał przewidziany podstawą programową 

w stopniu podstawowym; 

b) przy pomocy nauczyciela rozwiązuje (wykonuje) typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności . 

5) stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który : 

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie 

programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania 

przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 



Statut ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie Strona 47 
 

dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo 

najwyższych); 

b) przy pomocy nauczyciela rozwiązuje (wykonuje) zadania 

teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności. 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie 

programowej, a braki w wiadomościach  i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu 

(nie dotyczy klas  programowo najwyższych); 

b) nie jest w stanie z pomocą nauczyciela  rozwiązać (wykonać) 

zadań o niewielkim  (elementarnym)  stopniu trudności. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających  

ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

4. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  

oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych 

zajęć edukacyjnych najwyższą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł 

laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

najwyższą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

Rozdział 7 Klasyfikowanie uczniów 

§ 134.1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:  

1) I   półrocze;    

2)  II   półrocze,   

zgodnie z organizacją roku szkolnego.   

2. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej;  

2)  rocznej; 

3) końcowej.   

§ 135.1. 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 ucznia 

według skali określonej w Statucie Zespołu.  

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

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia według 

skali określonej w Statucie Zespołu.  

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I półrocza, a roczne na koniec 

zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

4. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się odpowiednio w klasach niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu. 

§ 136.1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

 prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy 

 uczniów, z uwzględnieniem ocen bieżących.  

2. Ocenę śródroczną i roczną klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej 

nauki zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby prowadzące 

praktyczną naukę zawodu.   

3. W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną, ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 

4. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego 

sprawdzianu wiedzy na koniec półrocza. 

§ 137.1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

 edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

 klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

 połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest 

     klasyfikacja. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 

3. Uczeń nieklasyfikowany w pierwszym półroczu  zobowiązany jest do opanowana treści 

nauczania z zajęć, z których jest nieklasyfikowany.  

4. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki 

zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności Szkoła organizuje zajęcia 

umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej (rocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu. 

Rozdział 8 Egzaminy klasyfikacyjne 

§ 138.1. Do egzaminu klasyfikacyjnego może  przystąpić uczeń, którego nieobecność  

 na zajęciach została usprawiedliwiona. 

2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek  jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub rodzic składa do 

dyrektora Zespołu najpóźniej na dzień  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2017&qplikid=1#P1A6
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4. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy 

programowo wyższej lub nie kończy Szkoły. 

5.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń : 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki; 

2)  spełniający obowiązek nauki poza szkołą; 

3)   w przypadku przechodzenia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej 

innego typu.  

4)  szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej 

przyjmowany do odpowiedniej klasy szkoły publicznej.  

§ 139. 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, dla którego brak jest podstaw do ustalenia oceny 

 z powodu nieobecności oraz dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki 

 przeprowadza komisja w składzie: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą oraz 

ucznia zmieniającego szkołę przeprowadza komisja w składzie: 

1) dyrektor Zespołu lub wyznaczony przez niego nauczyciel – 

przewodniczący; 

2) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których 

jest przeprowadzany ten egzamin. 

§ 140.1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki i  wychowania fizycznego, z których  egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

2. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć 

praktycznych oraz z innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których programy 

nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań 

praktycznych. 

§ 141.1. Terminy egzaminu klasyfikacyjnego  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

4. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  

rodzice ucznia. 

§ 142.1. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5)  zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną  ocenę klasyfikacyjną. 
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2. Do protokołu dołącza się pisemne  prace ucznia, zwięzłą  informacje o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 143.1. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  

 ostateczna,  z zastrzeżeniem § 144.  

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.  

3. Egzamin klasyfikacyjny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi 

przystąpienie do egzaminu poprawkowego.  

 

 

 

Rozdział 9 Egzaminy poprawkowe 

§ 144.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie  pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych i innych obowiązkowych zajęć, których 

programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań 

praktycznych. 

§ 145.1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Zespołu do dnia zakończenia 

 rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

§ 146.1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w skład której wchodzą: 

1) dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Zespołu - 

jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust.1 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

§ 147.1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5)  zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną  ocenę klasyfikacyjną. 
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2. Do protokołu dołącza się pisemne  prace ucznia, informacje o ustnych odpowiedziach 

ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 148.1. 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. 

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

programowo wyższej lub nie kończy Szkoły i powtarza klasę.  

3. 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  zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

Rozdział 10 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych i zachowania 

§ 149.1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez  

 nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Zespołu.  

2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  

stopień  i  tylko  w  przypadku,  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  

cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub jest od niej wyższa. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

2) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzianów i prac pisemnych; 

3) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych, 

również w trybie poprawy oceny ndst. 

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą do dyrektora 

Zespołu, za pośrednictwem wychowawcy klasy, w ciągu 3 dni od terminu  

poinformowania go o przewidywanych ocenach rocznych.  

5.  Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu  sprawdza spełnienie 

wymogów z ust.3.  

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 3  dyrektor Zespołu 

wyraża  zgodę  na przystąpienie do podwyższenia oceny.  

7.  W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  ust.3 

prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu  

przyczynę jej odrzucenia.  

8. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady 

Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela  przedmiotu 

dodatkowego pisemnego sprawdzenia wiadomości.  

9. W przypadku informatyki, zajęć praktycznych oraz wychowania fizycznego sprawdzenie 

wiadomości powinno mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Do dokumentacji (arkusze ocen) dołączony zostaje dokument potwierdzający 

przystąpienie ucznia do sprawdzenia wiadomości z informacją o uzyskanej przez niego 

ocenie. 
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11.  Podwyższenie oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy praca została 

zaliczona na  ocenę, o którą ubiega się uczeń. 

12.  Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  przewidywanej,  niezależnie  

od  uzyskanego wyniku z pracy. 

§ 150.1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną zachowania przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    

 przez  wychowawcę, zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Zespołu.  

2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) aktywny udział w życiu Zespołu;  

2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

3. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą wraz  

z uzasadnieniem do dyrektora Zespołu za pośrednictwem wychowawcy klasy, w ciągu 3 

dni od terminu  poinformowania go o przewidywanej ocenie.  

4.  Wychowawca klasy  sprawdza spełnienie wymogów z ust.2.  

5. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust.2, dyrektor Zespołu 

wyraża  zgodę  na ponowne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

6.  W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w ust. 2 

prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca odnotowuje na podaniu przyczynę jej 

odrzucenia.  

7. Dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy, pedagog szkolny, nauczyciel. 

8. Komisja, analizując wpisy w dokumentacji szkolnej, podejmuje decyzję o ocenie 

zachowania. 

9. Protokół z prac komisji zostaje  dołączony  do  dokumentacji (arkusze ocen). 

10. Wystawiona  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej. 

 

Rozdział 11 Tryb postępowania w przypadku, gdy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

§ 151.1. Uczeń  lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny.  

2. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

3. Dyrektor Zespołu w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z  zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia, w formie pisemnej i ustnej , oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych 

zajęć edukacyjnych.  

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia z zajęć praktycznych oraz z innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których 

programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń ( doświadczeń), ma formę zadań 

praktycznych. 

6. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Sprawdzian przeprowadza 

się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa  
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w ust.1. 

7. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Zespołu – 

jako przewodniczący  komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w ust 7 pkt 2,  może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej 

sytuacji dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego  takie  same  

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

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

9.  Ustalona  przez  komisję  roczna ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  

być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.  

10.  Ocena  ustalona  przez  komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

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

egzaminu poprawkowego.  

11. Z  prac komisji sporządza się protokół zawierający:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych; 

2) imię i nazwisko ucznia;   

3) skład komisji; 

4) termin sprawdzianu; 

5) zadania sprawdzające;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

12.  Do protokołu dołącza się pisemne  prace ucznia, zwięzłą i informacje o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

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

terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami. 

14. Przepisy ujęte w ust 1-13 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej uzyskanej 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 jest ostateczna. 

 

Rozdział 12 Tryb postępowania w przypadku, gdy roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

§ 152.1. Dyrektor Zespołu w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna 

 zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej 

 oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, analizując 

 wpisy w dzienniku lekcyjnym i dzienniku wychowawcy dotyczące zachowania ucznia.  

2. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Zespołu  –  

jako przewodniczący komisji; 
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2) wychowawca oddziału; 

3)  nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej oddziale; 

4) pedagog; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców.  

3. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) imię i nazwisko ucznia;  

2) skład komisji;  

3) termin posiedzenia komisji;  

4) wynik głosowania; 

5)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna 

i nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Dział IX  Zachowanie 

Rozdział 1 Informacje ogólne 

§ 153. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala się 

wg następującej skali, z  podanymi skrótami:  

1) wzorowe          -  wz; 

2) bardzo dobre   -  bdb; 

3) dobre               -  db; 

4) poprawne        -  popr; 

5) nieodpowiednie  -  ndp; 

6) naganne            -  ng.  

§ 154. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Zespołu; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w Zespole i poza nim; 

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

§ 155.1. Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców 

o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

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

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
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specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok nauki  

oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny 

zachowania.  

4. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć 

edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

 

 Rozdział 2 Punktowy system oceniania zachowania 

§ 156.1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 obowiązuje punktowy systemem 

oceniania zachowania. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala wychowawca oddziału 

wg punktowego systemu oceniania zachowania. 

3. System oceniania zachowania przewiduje uzyskanie przez ucznia punktów dodatnich 

i ujemnych w różnych kategoriach postępowania. Oceny są porównywalne we wszystkich 

klasach, a uczeń konkretnie wie, za co jest oceniany. 

4. Każdy wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji pracy 

wychowawczej – dziennik wychowawcy, w którym odnotowuje m.in. punkty dodatnie  

i ujemne. 

5. Za informacje wpisywane do dziennika lekcyjnego odpowiedzialni są wychowawcy i inni 

nauczyciele. Wychowawca spostrzeżenia i uwagi przekłada na punkty i zapisuje 

w dzienniku wychowawcy.  

6. Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 120 punktów, co jest równowartością oceny 

dobrej z zachowania. W ciągu danego półrocza swoim zachowaniem, ogólnie pojętą 

kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie Szkoły i klasy itp. przyczynia się do 

zwiększenia liczby punktów, a tym samym wyższej oceny zachowania. 

 I tak: 

1) 251  i powyżej  (wzorowa); 

2) 181 – 250  (bardzo dobra); 

3)120 - 180  (dobra); 

4)80 – 119  (poprawna); 

5) 51 – 79  (nieodpowiednia ); 

6) 50 i poniżej  (naganna). 

7. Pod koniec I półrocza punkty sumuje się a otrzymaną liczbę wychowawca zamienia 

na ocenę zachowania. Z początkiem kolejnego półrocza uczeń otrzymuję znowu 120 

punktów. Pod koniec II półrocza zliczone zostają punkty za zachowanie w II półroczu. 

Aby wystawić ocenę roczną  zachowania należy dodać punkty z I oraz II półrocza 

następnie podzielić otrzymana sumę przez liczbę 2. Otrzymaną liczbę zamieniamy 

zgodnie z tabelka na odpowiednią ocenę zachowania.  

8. Jeżeli w okresie od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej do zakończenia 

zajęć edukacyjnych  uczeń dopuści się nagannych czynów, wychowawca ma prawo 

dokonać zmiany oceny (dla jej zatwierdzenia należy zwołać nadzwyczajne posiedzenie 

Rady Pedagogicznej). 
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9. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrzeżeniem  § 152. 

10. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami  

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11. Kategorie przyznawania punktów dodatnich i ujemnych 

 

 

 

a) 

STOSUNEK UCZNIA 

DO WYKONYWANIA 

OBOWIĄZKÓW 

SZKOLNYCH 

 

PUNKTY DODATNIE 

KRYTERIA OCENIANIA PKT UWAGI 

1. 100% frekwencji +30 przyznawane raz 

w ciągu semestru 

2. brak godzin nieusprawiedliwionych +20 przyznawane raz 

w ciągu semestru 

3. brak spóźnień +10 przyznawane raz 

w ciągu semestru 

4. brak jakichkolwiek punktów ujemnych 

w przeciągu jednego miesiąca 

+10 przyznawane raz 

w miesiącu 

5. zachowanie na zajęciach praktycznych i 

praktykach zawodowych: 

Wz          +30 pkt 

Bdb         +20 pkt 

Db           +10 pkt 

Ndp         -

20pkt                   

Ng             -30pkt 

 

od - 

30 

do 

+30 

przyznawane raz 

w ciągu semestru 

PUNKTY UJEMNE 

6. nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna -5 za każdą godzinę 

7. spóźnienie na lekcję -1 każdorazowo 

8. niewywiązywanie się z zadań 

dobrowolnie przez ucznia przyjętych 

 każdorazowo 

ilość pkt. 

ujemnych jest 

taka sama jak pkt. 
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dodatnich, jakie 

uczeń miałby 

otrzymać za 

zadanie 

9. samowolne opuszczanie terenu szkoły 

podczas przerw i zajęć lekcyjnych,  

10. odłączenie się od grupy na wycieczkach 

szkolnych 

-5 każdorazowo 

 

b)  

UDZIAŁ UCZNIA W 

KONKURSACH 

 

 

c) 

 DBAŁOŚĆ O 

PIĘKNO JĘZYKA 

OJCZYSTEGO 

 

 

PUNKTY DODATNIE 

11. Udział ucznia w konkursach: 

 

12. Laureat/finalista konkursu 

 

 +10 

 

od 

+10 

do  

+30 

 

każdorazowo 

przyznaje 

nauczyciel w 

zależności od 

zaangażowania 

ucznia lub/i 

zajętego miejsca 

PUNKTY UJEMNE 

13. wulgarne słownictwo  -10 każdorazowo 

 

d)  

ZAANGAŻOWANIE 

UCZNIA W 

AKTYWNĄ PRACĘ 

NA RZECZ SZKOŁY I 

KLASY 

PUNKTY DODATNIE 

14. aktywna praca w samorządzie szkolnym: 

 

od   

+5   

do 

+30 

każdorazowo, w 

zależności od 

zaangażowania 

ucznia 

15. aktywna praca w samorządzie klasowym: 

 

od   

+1   

do    

+ 25 

każdorazowo, w 

zależności od 

zaangażowania 

ucznia 

16. a) honorowe oddawanie krwi 

b) zgłoszenie się do oddawania krwi 

+ 30 

+ 10 

każdorazowo 

17. aktywna praca na rzecz środowiska: 
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a) wolontariat 

b) czynne uczestnictwo w życiu 

szkoły 

c) godne reprezentowanie szkoły 

poza jej terenem 

d) zbieranie surowców wtórnych 

e) przygotowywanie pomocy 

dydaktycznych 

e) pomoc techniczna 

nauczycielowi 

f) inne formy pracy na rzecz 

środowiska szkolnego czy 

klasowego 

 

 

od 

+1 

do  

max. 

+20 

pkt 

 

 

 

każdorazowo, 

w zależności od 

zaangażowania 

ucznia 

  

 

18. pomoc koleżeńska (np. w trudnościach w 

nauce spowodowanych stanem zdrowia, 

itp.) 

 

od 

+1 

do 

+5 

każdorazowo 

 

e)  

OKAZYWANIE 

SZACUNKU INNYM 

UCZNIOM, 

NAUCZYCIELOM I 

WSZYSTKIM 

PRACOWNIKOM 

SZKOŁY 

PUNKTY DODATNIE 

19. wysoka kultura osobista w kontaktach z 

nauczycielami, pracownikami szkoły i 

uczniami, przejawiająca się m.in: 

odpowiednim strojem podczas całego 

roku szkolnego i uroczystości szkolnych, 

brakiem krzykliwego makijażu, brakiem 

kolczyków w różnych częściach ciała 

poza uszami, oraz stonowanym kolorem 

włosów 

+20 przyznawane raz 

w ciągu semestru 

PUNKTY UJEMNE 

20. oszukiwanie i okłamywanie nauczyciela -10 każdorazowo 

21. umieszczanie w Internecie zdjęć bez 

wiedzy i zgody osób umieszczonych na 

tych zdjęciach 

-10 każdorazowo 

22. szykanowanie, obgadywanie czy pisanie 

nieprawdy w Internecie (np. na forach 

internetowych i społecznościowych) 

-15 każdorazowo 
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23. brak kultury osobistej w kontaktach z 

pracownikami szkoły oraz z innymi 

uczniami np. zuchwałe i bezczelne 

odnoszenie się do tychże osób 

-10 każdorazowo 

24. brak odpowiedniego stroju podczas 

uroczystości szkolnych, nieodpowiedni 

makijaż bądź kolor włosów 

-10 każdorazowo 

25. używanie podczas lekcji telefonu 

komórkowego lub innego sprzętu 

elektronicznego bez zgody i wiedzy 

nauczyciela  

-10 każdorazowo 

26. przeszkadzanie nauczycielowi w 

prowadzeniu zajęć lekcyjnych 

-5 każdorazowo 

27. fałszowanie podpisu rodziców , 

nauczycieli oraz dokumentacji szkoły 

-30 każdorazowo 

28. kradzież -50 każdorazowo 

 

f) 

SZANOWANIE 

MIENIA SZKOŁY 

 

 

 

 

 

g) 

DBANIE O 

BEZPIECZEŃSTWO 

SWOJE I INNYCH 

 

PUNKTY UJEMNE 

29. niszczenie mienia szkolnego lub/i innego -30 

lub 

-20 

każdorazowo + 

zwrot kosztów 

naprawy 

30. palenie papierosów i e-papierosów (na 

terenie szkoły) 

-15 każdorazowo 

31. przychodzenie do szkoły pod wpływem 

alkoholu (dotyczy również wycieczek i 

imprez szkolnych) 

-30 każdorazowo 

32. przynoszenie, rozprowadzanie i 

spożywanie alkoholu na terenie szkoły 

-50 każdorazowo 

33. przychodzenie do szkoły pod wpływem 

narkotyków i innych środków 

odurzających 

-30 każdorazowo, 

dotyczy również 

wycieczek i 

imprez szkolnych 

34. przynoszenie i rozprowadzanie oraz 

zażywanie  narkotyków lub innych 

substancji odurzających na terenie szkoły 

-50 każdorazowo 

35. agresja (np. bójki, pobicia czy przemoc 

psychiczna) 

-30 każdorazowo 

36. wnoszenie kurtek na lekcję (nie 

zostawianie ich w szatni) 

-5 każdorazowo 
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37. zachowanie zagrażające życiu i zdrowiu 

 

-10, 

-20 

lub 

inne 

każdorazowo, 

ilość punktów 

przyznaje 

nauczyciel 

 

Dział X Promowanie i ukończenie Szkoły 

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

 obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał 

 klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 157 

 ust. 5.  

2. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji końcowej,  na  którą  składają  się  

roczne oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  

najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych  w szkole danego 

typu, uzyskał końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, 2, nie otrzymuje promocji 

do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę lub nie kończy Szkoły 

i powtarza ostatnią klasę. 

4. 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 edukacyjne są, realizowane w klasie 

programowo wyższej.  

5. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła nie jest 

klasyfikowany z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych zajęć  

edukacyjnych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia 

Szkoły. 

6. Decyzję o powtarzaniu klasy na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców podejmuje 

dyrektor Zespołu.   

Dział XI Świadectwa  i inne druki szkolne 

Rozdział 1 Świadectwa 

§ 158.1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, 

 uczeń, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne 

 promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo 

 wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.  

2. Po ukończeniu Szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

3. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się: 

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć; 

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, 
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bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena; 

3)  ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia  

z religii, jak i zajęcia z etyki.  

§ 159. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, 

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się: 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem 

–  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez 

kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym 

przez inne podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu, lub środowiska szkolnego. 

§ 160.1. Absolwent technikum, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo 

 dojrzałości. 

2. Absolwent technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, który zdał egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie przed OKE, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe.  

3. Absolwent branżowej szkoły I stopnia, który zdał egzamin czeladniczy z zakresu zawodu 

odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, otrzymuje świadectwo czeladnicze. 

§ 161.1. Świadectwo promocyjne z wyróżnieniem  otrzymują uczniowie Szkoły ze średnią 

 ocen 4,75 i zachowaniem co najmniej bardzo dobrym. 

2. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej 

bardzo dobre. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.1, 

2 ,wlicza się oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

§ 162.1.Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez 

 skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem 

 czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu 

 umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora Zespołu 

 lub upoważnionej przez niego osoby, oraz datę i pieczęć urzędową. 

2. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, świadectwach 

dojrzałości, zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa, podlegają wymianie.  

3. W przypadku utraty dokumentów wydaje się ich duplikat. 

§ 163. Uczniowi, któremu w wyniku:  

1) przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności podwyższono 

roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub 

2) głosowania komisji powołanej przez dyrektora Zespołu podwyższono roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania  – wydaje się nowe świadectwo 

 za zwrotem świadectwa wydanego poprzednio. 

 

 

Rozdział 2 Druki szkolne 

§ 164. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa 

 dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i świadectwa potwierdzające kwalifikacje 
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 w zawodzie, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, suplementy do dyplomów 

 potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia o wynikach egzaminu 

 maturalnego, legitymacje szkolne wydaje się na drukach według wzorów określonych  

 w rozporządzeniu. 

§ 165.1. Każdy uczeń Szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   

 przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

 umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej Szkoły. 

2. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, 

świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń.  

3. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej 

kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na 

rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Zespołu. 

Dział  XII  Nauczyciele  

Rozdział 1 Informacje ogólne 

§ 166.1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony 

 przez organ prowadzący i zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego.  

2. Zasady i warunki zatrudniania i zwalniania nauczycieli określa Karta Nauczyciela. 

3. Wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli określają odrębne przepisy. 

4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece uczniów.  

5. Nauczyciel sam decyduje o nauczaniu swojego przedmiotu w zakresie form, metod 

i wyników za co ponosi odpowiedzialność oraz współpracuje w tym zakresie z zespołem 

Rady Pedagogicznej.  

6. Nauczyciel dba o dobre imię szkoły. Zobowiązany jest dbać o godność zawodu 

nauczyciela, w tym przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz budować właściwe 

relacje międzyludzkie.  

 

 Rozdział 2 Zadania i obowiązki nauczycieli 

 § 167. Zadania i obowiązki nauczycieli: 

1) prowadzenie zajęć wychowawczych z uczniami; 

2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego (m.in. realizacja podstawy 

programowej, wybór podręcznika i przedstawienie dyrektorowi szkoły 

programu nauczania w celu dopuszczenia do użytku w szkole); 

3) planowanie procesu dydaktycznego na piśmie; 

4) prowadzenie stosownej dokumentacji przebiegu nauczania i innej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych poprzez 

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i sprawdzanie stanu 

bezpieczeństwa; 

6) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych; 

7) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, 

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze 

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
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8) kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 

 i światopoglądów; 

9) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów; 

10) rozpoznawanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do:  

a) 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; 

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

11) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły; 

12) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz 

potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy 

ich funkcjonowania; 

13) 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 działań podejmowanych w celu 

poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań; 

14) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów; 

15) podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych oraz 

ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć; 

16) informowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 

17) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy  

z uczniem; 

18) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy; 

19) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych, i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na 

podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym; 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia; 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub 

inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2017&qplikid=1#P1A6
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specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na 

podstawie tej opinii; 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 19 lit a – c, 

który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na 

podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa  

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

 i placówkach; 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

20) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności 

uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, z zachowaniem 

wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

21) uzasadnianie wystawionych ocen uczniowi; 

22) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodziców; 

23) udostępnianie uczniowi i jego rodzicom pisemnych prac do wglądu; 

24)  wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, 

przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, 

zawodach; 

25) współdziałanie z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń 

i komunikowania postępów ucznia; 

26) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 

wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt, 

27) współpraca z rodzicami; 

28) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej;  

29) prowadząc zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmowanie 

działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole;  

30) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

31)  realizowanie zadań wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego ;  

32) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów 

i rodziców; 

33) realizowanie zadań, czynności i zajęć w ramach czasu pracy oraz ustalonego 

wynagrodzenia; 

34) sprawowanie opieki nad młodzieżą w trakcie imprez szkolnych ( studniówki, 

dyskoteki itp.) organizowanych przez Samorząd Uczniowski lub samorządy 

klasowe; 

35) sprawowanie opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek i praktyk 

zagranicznych zgodnie z Regulaminem wycieczek Zespołu Szkół  

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie. 
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36) przestrzeganie przepisów i zarządzeń odnośnie bhp i p/poż; regulaminów oraz 

zarządzeń dyrektora szkoły; 

37) pełnienie dyżurów w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora 

Zespołu; szczegółowe zasady pełnienia dyżurów zawarte są w Regulaminie 

dyżurów; 

38) dodatkowe zadania nauczycieli zajęć praktycznych: 

a) przeprowadza wyczerpujący instruktaż wstępny, 

b) czuwa nad właściwym wykonaniem prac w czasie zajęć praktycznych, 

c) czuwa nad bezpieczeństwem pracy i higieną pracy uczniów przez 

przestrzeganie odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

d) czuwa nad stanem narzędzi, maszyn i urządzeń, 

e) dba o wyposażenie stanowisk w instrukcje bhp i narzędzia, 

f) organizuje stanowiska pracy oraz dostarcza uczniom we właściwym czasie 

materiały i  przyrządy w oparciu o program nauczania, 

g) przeprowadza wystarczający instruktaż końcowy dotyczący wykonanej pracy, 

h) przeprowadza codzienną kontrolę stanu narzędzi na stanowisku, oraz 

sprawność maszyn i urządzeń, 

i) dba aby uczeń był wyposażony w odzież ochronną, 

j) ustala oceny z zajęć praktycznych , 

k) nauczyciel podczas zajęć praktycznych musi przebywać wśród uczniów na 

stanowisku pracy, w żadnym przypadku nie wolno pozostawiać uczniów bez 

nadzoru ze strony nauczyciela, w przypadku konieczności opuszczenia 

stanowiska pracy należy przekazać chwilowo nadzór nad uczniami innemu 

nauczycielowi; 

39) nauczyciel nie odpowiada za uczniów samowolnie oddalających się poza teren 

Zespołu; 

40) w ramach 40-godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel 

jest zobowiązany realizować:  

a) realizować zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych 

Zespołu, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające 

potrzeby i zainteresowania uczniów; 

b) uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem 

części ustnej; 

c) wykonywanie innych czynności i zadań zgodnie z poleceniami 

dyrektora Zespołu. 

§ 168. 1. Na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, nauczyciel zobowiązany 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) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 
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4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia 

i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie 

z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 

i światopoglądów 

2. Do podstawowych obowiązków nauczyciela jako pracownika należy:  

1) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 

2) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 

3) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

przepisów przeciwpożarowych, 

4) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w 

tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 

szkodę, 

5) przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

§ 169. Zadania i obowiązki nauczycieli wspomagających:  

Nauczyciele zatrudnieni w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego 

 z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie 

z innymi nauczycielami, specjalistami  realizują zintegrowane działania 

i zajęcia określone w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami pracę wychowawczą 

 z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

3)  uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych  

w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów; 

4)  udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz, 

specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone  

w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, 

niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznym; 

5) prowadzą zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

 i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w szczególności 

zajęcia rewalidacyjne. 

 

 Rozdział 3 Prawa nauczycieli 

§ 170. Prawa nauczycieli: 

1) prawo do poszanowania godności osobistej i godności zawodowej; 

2) prawo do warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków 

dydaktyczno – wychowawczych; 
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3) prawo do pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Zespołu, 

Rady Pedagogicznej i instytucji oświatowych; 

4) prawo do zgłaszania do dyrektora i Rady Pedagogicznej postulatów 

związanych z pracą Zespołu; 

5) prawo do proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych oraz 

ich wdrażania,  po akceptacji przez właściwe organy Zespołu; 

6) prawo do awansu zawodowego;  

7) prawo do doskonalenia zawodowego; 

8) prawo do współpracy z OKE w sprawie egzaminów maturalnych 

i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

§ 171. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm). 

§ 172. Organ prowadzący Zespół i dyrektor Zespołu są obowiązani z urzędu występować 

w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

  

Rozdział 4 Zadania wychowawcy 

§ 173. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. W przypadku dłuższej 

nieobecności wychowawcy dyrektor wyznacza  zastępcę wychowawcy, który przejmuje 

jego obowiązki. Dla zapewnienia optymalizacji  procesu wychowawczego dyrektor dba 

o to, by wychowawca prowadził  oddział przez cały cykl edukacyjny. 

§ 174. Zadania wychowawcy: 

1) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami; 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia 

się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

3) opracowanie planu pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści 

Programu Wychowawczo - Profilaktycznego; 

4) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, 

indywidualnych potrzeb rozwojowych,  warunków rodzinnych i bytowych; 

5) informowanie  nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy  

z uczniem; 

6) planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej, w tym ustalenie form udzielania tej pomocy, okresu ich 

udzielania oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą 

realizowane; 

7) działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) złożenie wniosku o przyznanie: 

a) stypendium Starosty za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia 

naukowe lub artystyczne;  

b) stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

 w przypadku stypendium naukowego lub socjalnego,  
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9) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi 

w powierzonej mu klasie; 

10) informowanie, na początku każdego roku szkolnego, uczniów oraz 

ich rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania 

oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

11) informowanie ucznia i jego rodziców o  przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania, 

12) ocenianie zachowania uczniów poprzez rozpoznawanie stopnia 

respektowania przez nich zasad współżycia społecznego i norm etycznych 

oraz obowiązków określonych w statucie szkoły, 

13) ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego 

ucznia w oparciu o Punktowy System Oceniania Zachowania. 

14) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się; 

15) systematyczne analizowanie postępów w nauce i frekwencji uczniów; 

16) wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Zespole 

i poza nią; 

17) utrzymywanie kontaktu z rodzicami, informowanie rodziców o ocenach 

i problemach wychowawczych; 

18) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi osobami świadczącymi 

pomoc w zakresie  potrzeb uczniów; 

19) kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, 

odpowiedzialności za ład, czystość, estetykę klas, pomieszczeń i terenu 

Zespołu, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

20) prowadzenie wymaganej dokumentacji – Dziennika Wychowawcy 

21) wykonywanie czynności administracyjnych, zgodnie z zarządzeniami  

władz szkolnych oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

§ 175. Dyrektor Zespołu  może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie. 

 

Rozdział 5 Zadania pedagoga 

§ 176. Zadania pedagoga:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,  

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 

aktywne i pełne uczestnictwo ucznia  w życiu szkoły;  

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2017&qplikid=1#P1A6
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4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych 

problemów młodzieży; 

5) podejmowanie działań wychowawczych wynikających z Programu 

Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły w  stosunku do uczniów z udziałem 

rodziców i wychowawców; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 

zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy  

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych 

 w sytuacjach kryzysowych; 

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

9) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

 i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

 w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

szkoły, 

b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

10) podejmowanie działań  na rzecz zorganizowania opieki i pomocy 

materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (również 

system stypendialny); 

11) wspomaganie nauczycieli  i pomoc w realizacji Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego Szkoły ; 

12) gromadzenie informacji dotyczących opinii i orzeczeń wydawanych przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 

13) koordynowanie prac zespołu wychowawczego; 

14) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy. 

 

 Rozdział 6 Zadania psychologa 

§ 177. Zadania psychologa: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne  

i pełne uczestnictwo ucznia  w życiu szkoły;  



Statut ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie Strona 70 
 

3) udzielanie 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 i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9) pomoc i wspieranie uczniów i ich rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych 

dla nich, w tym konsultacje indywidualne, określenie form 

 i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologicznej, odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb; 

10) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów,  

w tym diagnoza zachowań agresywnych wśród uczniów oraz inne badania 

psychologiczne lub ankietowe wynikające z bieżących potrzeb Zespołu  lub 

zaistniałej sytuacji; 

11) współtworzenie i wdrażanie programów: wychowawczo – profilaktycznego,  

wspomagających kształtowanie osobowości młodego człowieka; 

12) wspieranie wychowawców klas w działalności profilaktyczno- wychowawczej; 

13) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się; 

14) współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach 

kryzysowych, m.in. z MOPS, policja, sąd, specjalistyczne poradnie, 

prokuratura, kuratorzy sądowi itp.; 

15) współpraca z dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, wychowawcami 

klas, pielęgniarką w sprawach bieżących Zespołu. 

16) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy. 

§ 178. Plan pracy pedagoga szkolnego oraz Plan pracy psychologa szkolnego stanowi 

 oddzielny dokument. 
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Rozdział 7 Zadania doradcy zawodowego 

§ 179. Zadania doradcy zawodowego: 

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 technikum i branżowej szkoły I stopnia, 

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 

szkołę, 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 

działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia 

 i zawodu, 

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej. 

 

 Rozdział 8 Zadania nauczyciela bibliotekarza 

§ 180. Zadania nauczyciela bibliotekarza:  

1) prowadzenie ewidencji zbiorów; 

2) przeprowadzanie  selekcji księgozbioru; 

3) gromadzenie i udostępnianie księgozbioru, materiałów edukacyjnych 

 i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 

4) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi; 

5)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania; 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości 

narodowej; 

7) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, 

8) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, 

bibliotekę  i jej zbiory; 

9) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem 

wyszukiwania informacji; 

10) udzielanie uczniom porad w doborze literatury w zależności od 

indywidualnych zainteresowań i potrzeb; 

11) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej 

oraz związany z nią indywidualny instruktaż; 

12) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji szkolnych, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno 

– wychowawczych Zespołu, także w rozwijaniu kultury czytelniczej 

uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia; 
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13) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki; 

14) troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki; 

15) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym Zespołu i jego 

potrzebami,  

16) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; 

17)  opracowanie planu pracy biblioteki;  

18) opracowanie rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i stanu czytelnictwa 

w Zespole; 

19) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie 

własnego warsztatu pracy.   

 

Rozdział 9 Zespoły przedmiotowe 

§ 181. Nauczyciele tworzą w  Szkole zespoły: 

1) zespół wychowawczy; 

2) zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych; 

3) zespoły przedmiotowe - samokształceniowe. 

§ 182.1. Zespół przedmiotowo – samokształceniowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów 

lub grupy przedmiotów pokrewnych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych uczących 

w technikach oraz branżowej szkole I stopnia  kształcących w wybranych zawodach. 

2. Pracą zespołów kierują przewodniczący powołany przez dyrektora Zespołu. 

3. Przewodniczący zobowiązani są do dokumentowania pracy zespołu. 

§ 183. Zadania zespołu przedmiotowo - samokształceniowego: 

1) wybór programu nauczania kształcenia ogólnego albo programu nauczania 

dla zawodu ( program opracowany samodzielnie lub we współpracy 

z innymi nauczycielami lub opracowany przez innego autora 

i zmodyfikowany) oraz dobór podręczników; 

2) wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania; 

3) pisemne planowanie procesu dydaktycznego (rozkłady materiału); 

4) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym -

przedmiotem;  

5) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów, 

matury;  

6) udział przedstawicieli zespołu w różnych formach doskonalenia; 

7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz 

w uzupełnianiu ich wyposażenia. 

§ 184. Zadania, o których mowa w § 183  nauczyciele omawiają na zebraniach  zespołu, 

a sprawozdanie z działalności przedstawiają  Radzie Pedagogicznej po każdym  semestrze. 

§ 185.1. Zespół wychowawczy tworzą wszyscy nauczyciele wraz z  pedagogiem 

  i psychologiem szkolnym. 

2. Zadania zespołu wychowawczego, w szczególności: 

1) współtworzenie  dokumentów szkolnych regulujących działalność 

 dydaktyczno- wychowawczą Zespołu; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie środowiska uczniów; 

3) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych; 



Statut ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie Strona 73 
 

4) podejmowanie zadań w ramach pomocy psychologiczno – 

 pedagogicznej, w szczególności ustalenie dla ucznia form udzielania tej 

pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy będą realizowane. 

Dział XIII Pracownicy Szkoły 

§ 186.1. W Zespole zatrudnia się pracowników ekonomiczno – administracyjnych 

 i pracowników obsługi na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. W Zespole mogą być zatrudnieni także inni pracownicy dydaktyczni nie będący 

nauczycielami. Sposób ich zatrudniania reguluje Kodeks Pracy. Osoby te wchodzą 

w skład Rady Pedagogicznej. 

3. Pracownik zatrudniony w Zespole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego  zakresu 

obowiązków na zajmowanym stanowisku.  

4. Zakresy zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy ujęte są 

w Regulaminie Pracy. 

5. Pracownicy Zespołu (oraz byli pracownicy) mają prawo do korzystania z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z jego regulaminem. 

Dział XIV Prawa i obowiązki uczniów  

Rozdział 1  Prawa uczniów 

§ 187.1. Uczeń ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej; 

2) opieki podczas lekcji i podczas przerw międzylekcyjnych; 

3) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce i w sprawach 

osobistych; 

4) zapoznania się z zakresem wymagań na poszczególne oceny; 

5) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie 

z zasadami WZO; 

6) informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I półrocze; 

7) informacji o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i rocznej 

ocenie zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej; 

8) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków 

społeczności szkolnej; 

11) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego 

osób trzecich; 

12) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich  przeznaczeniem         

i w myśl obowiązujących regulaminów; 

13) reprezentowania Zespołu  w konkursach, olimpiadach i zawodach zgodnie  

ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 
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14) nauczania indywidualnego, indywidualnego toku nauki lub indywidualnego 

programu, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach; 

15) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i poradnictwa 

zawodowego; 

16) udziału w działalności samorządowej; 

17) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych;  

18) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;   

19) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce, w ramach jego 

czasu pracy w szkole, 

20) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom 

swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień, 

21) powiadomienia o przyznanych nagrodach i karach, 

22) wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody, 

23) odwołania się od kar określonych w Statucie Szkoły, 

24) zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, z realizacji zajęć wychowania fizycznego i  informatyki, 

z drugiego języka obcego po otrzymaniu decyzji dyrektora Zespołu; uczeń 

zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub języka obcego ma 

obowiązek bycia obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach może 

być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców 

lub ucznia pełnoletniego po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły. 

2. Uczennicy w ciąży ma prawo do szczególnej opieki ze strony Zespołu. Na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego ciążę, dyrektor Zespołu może udzielić jej 

urlopu na czas połogu (na wniosek uczennicy technikum). Uczennica w ciąży będąca 

pracownikiem młodocianym podlega przepisom Kodeksu Pracy dotyczącym urlopów 

macierzyńskich. Dyrektor Zespołu określa zasady i terminy uzupełnienia zaległości. W 

miarę możliwości uczennica ta winna ukończyć edukację w terminie. 

3. W przypadku nieprzestrzegania praw wymienionych w ust. 1, uczniowie lub ich rodzice 

mają prawo złożyć skargę do Dyrektora Szkoły określając, które z praw i przez kogo 

zostało naruszone. Dyrektor Szkoły ma obowiązek udzielić stosownych wyjaśnień. 

 

Rozdział 2 Obowiązki uczniów 

§ 188.1.  Obowiązki uczniów:  

1) przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie; 

2) dbanie o honor i tradycję Zespołu; 

3) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, 

4) kulturalne zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, 

5) właściwe zachowywanie się podczas zajęć edukacyjnych; 

6) godne i kulturalne zachowywanie się w Zespole i poza nim; 

7) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

8) przestrzeganie zasad kultury i współżycia społecznego; 

9) troszczenie  się o mienie Zespołu i jego estetyczny wygląd; 
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10) usprawiedliwianie nieobecności i zwalnianie się według zasad zapisanych 

w Regulaminie usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1; 

11) uczęszczanie na zajęcia w estetycznym, schludnym i skromnym, dostosowanym 

do sytuacji  stroju (strój musi zakrywać bieliznę oraz części ciała, które nie 

powinny być odsłaniane), strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości 

szkolnych, egzaminów; 

12) uczestniczenie w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych; 

13) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów; 

14) niepalenie tytoniu i e - papierosów, niespożywanie alkoholu i nieużywanie 

środków odurzających na terenie Zespołu; 

15) niewnoszenie na teren Zespołu alkoholu, narkotyków i innych środków 

o podobnym działaniu, przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

16) niestwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu;   

17) posiadanie dzienniczka usprawiedliwień ucznia; 

18) pozostawanie w czasie planowych zajęć edukacyjnych i w trakcie przerw między  

lekcjami na terenie Zespołu;  

19) przestrzeganie przepisów bhp i p-poż; 

20) nieużywanie podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych i innych 

urządzeń telefonicznych  (zgodnie z Regulaminem korzystania z telefonów 

komórkowych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1); 

21) nierejestrowanie przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków  

bez wiedzy i zgody  zainteresowanych; 

22) zwrócenie wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej do dnia zakończenia 

nauki w szkole. 

2. Dodatkowe obowiązki ucznia na zajęciach praktycznych: 

1) ucznia obowiązuje strój roboczy wraz z nakryciem głowy, w który uczniowie 

zaopatrują się sami, 

2) wykonywać tylko prace zlecone przez nauczyciela, 

3) utrzymywać stanowisko pracy w czystości, 

4) systematycznie uczęszczać na zajęcia praktyczne, 

5) przed zakończeniem zajęć uporządkować stanowisko pracy. 

 

Rozdział 3  Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach w Szkole 

§ 189.1.Każda nieobecność ucznia wymaga dostarczenia wychowawcy usprawiedliwienia. 

2. W przypadku nieobecności ucznia przekraczającej 3 dni – rodzic ma obowiązek 

poinformować wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka, jeżeli tego nie 

uczyni – wychowawca lub pedagog kontaktuje się z rodzicem w celu uzgodnienia 

przyczyn nieobecności ucznia. 

3. Usprawiedliwienie telefoniczne nie może zastąpić usprawiedliwienia pisemnego 

(od rodziców, lekarza itp.) 

4. Rodzice mogą być wzywani do szkoły w sprawie wyjaśnienia nieobecności ich 

dziecka. W przypadku braku kontaktu z rodzicem pedagog (lub pedagog 
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z wychowawcą) mogą przekazać informację o absencji ucznia w czasie wywiadu 

środowiskowego. 

5. Uczeń dostarcza usprawiedliwienie do wychowawcy klasy  po powrocie 

do szkoły na najbliższych zajęciach z wychowawcą (ale nie później niż 14 dni 

po powrocie). 

6. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia dzienniczka usprawiedliwień. 

7. Usprawiedliwienie może zostać podpisane tylko przez rodzica, którego wzór 

podpisu posiada wychowawca klasy. 

8. Jeżeli uczeń reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach itp. – w dzienniku 

elektronicznym zaznacza się mu nieobecność z przyczyn szkolnych. 

9. Uczniowie – pracownicy młodociani (uczniowie branżowej szkoły I stopnia) – 

usprawiedliwiają nieobecność zwolnieniem lekarskim L-4, usprawiedliwieniem  

z zakładu pracy, a w szczególnym przypadku usprawiedliwieniem rodziców – 

3 razy w półroczu. 

10. Uczeń pełnoletni może sam złożyć oświadczenie o przyczynach nieobecności na 

zajęciach szkolnych. Oświadczenie ucznia podlega ocenie wychowawcy co do 

okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole. Oceny takiej 

nauczyciel dokonuje  w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz 

znajomość sytuacji ucznia. 

Dział XV Nagrody i kary stosowane wobec uczniów 

Rozdział 1 Nagrody 

§ 190. Uczeń może otrzymać nagrodę za:  

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania; 

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;  

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach 

sportowych;  

4) nienaganną frekwencję; 

5) wzorową działalność na rzecz klasy lub Zespołu. 

§ 191. Rodzaje nagród:  

1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy; 

2) pochwała dyrektora  Zespołu wobec klasy; 

3) dyplom za: 

a) udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych; 

b) aktywną działalność na rzecz klasy lub Zespołu; 

c) dobre i bardzo dobre wyniki w nauce  i co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z zachowania; 

4) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia za wyróżniające 

wyniki w  nauce lub zachowaniu; 

5) nagrody rzeczowe uzależnione od osiągnięć uczniów i środków finansowych 

Zespołu przydzielane przez dyrektora Zespołu na wniosek wychowawcy  

za wyniki w nauce: średnia ocen  od 4,5  i co najmniej bardzo dobra ocena  

zachowania. 
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§ 192. Uczeń może zgłosić pisemnie zastrzeżenie do przyznanej nagrody do dyrektora 

Zespołu. Zastrzeżenie rozpatruje dyrektor w uzgodnieniu z radą pedagogiczną w terminie 14 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia. 

 

Rozdział 2 Kary 

§ 193.  Uczeń może otrzymać karę za: 

1) nieprzestrzeganie zapisów Statutu; 

2) nieusprawiedliwianie nieobecności na lekcjach; 

3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie 

szkoły lub  w czasie imprez organizowanych przez szkołę; 

4) przebywanie na terenie Zespołu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 

środków o podobnym działaniu; 

5) zastraszanie, wymuszenie, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz 

kradzież mienia na terenie szkoły lub  w czasie imprez organizowanych przez 

szkołę; 

6) wykroczenia zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności 

Zespołu; 

7) nagminne lekceważenie obowiązków szkolnych. 

§ 194. Rodzaje kar:   

1) upomnienie wychowawcy klasy, nauczyciela uczącego, dyrektora Zespołu 

z wpisaniem do dziennika wychowawcy; 

2) nagana pisemna dyrektora Zespołu umieszczona w aktach osobowych ucznia 

 i wysłana drogą służbową  do rodziców i pracodawców – dot. branżowej 

szkoły I stopnia; 

3) zakaz udziału w wycieczkach lub innych imprezach ; 

4) przeniesienie do równoległej klasy w miarę możliwości organizacyjnych 

Zespołu; 

5) skreślenie z listy uczniów.  

§ 195.1. Przy zastosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  rodzaj  i  stopień  

 naruszonych obowiązków, dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  obowiązków,  

 zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia.    

2. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 

3. W przypadku szczególnie poważnych wykroczeń i naruszenia przepisów Statutu Zespołu 

nie stosuje się stopniowania kar. 

4. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

5. Uczniowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od kary.  

6. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni (nie dotyczy decyzji  

o skreśleniu z listy uczniów).  

7. Odwołanie wnosi się do dyrektora Zespołu (nie dotyczy skreślenia z listy uczniów). 

8. Odwołanie  rozpatruje dyrektor Zespołu w  terminie do 14 dni od dnia wniesienia 

odwołania.  

9. Decyzja dyrektora jest ostateczna.  

10. O każdej udzielonej karze wychowawca informuje rodziców ucznia. 

§ 196.1. Szczególnym sposobem dyscyplinowania uczniów dopuszczających się wykroczeń 
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określonych w §193  jest kontrakt – rodzaj umowy, który może być zawierany z inicjatywy 

wychowawcy, dyrektora, pedagoga szkolnego, rodziców lub uczniów. 

2. Kontrakt  zawiera: 

1) jasne zasady zachowania, które uczeń ma przestrzegać w Zespole; 

2) konsekwencje, które poniesie uczeń w przypadku złamania ustalonych zasad; 

3) czas trwania podjętych w kontrakcie ustaleń; 

4)  formy współpracy rodziców i Zespołu. 

3.  Kontrakt podpisują uczeń w obecności wychowawcy klasy, rodzica i pedagoga Zespołu.  

 

Rozdział 3 Skreślenie ucznia z listy uczniów 

§ 197. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku: 

1) agresji, bójki, stwarzania sytuacji niebezpiecznych – zagrażających zdrowiu 

lub życiu; 

2) kradzieży (wyłudzania pieniędzy); 

3) picia alkoholu, używania środków odurzających bądź ich rozprowadzenia; 

4) czynów  nieobyczajnych; 

5)  zniesławienia Zespołu  i pracowników Zespołu ,np. w internecie; 

6) stwarzania sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu  

bomby; 

7) niedostarczenia umowy o pracę w ciągu 21 dni roboczych  po rozwiązaniu 

umowy przez pracodawcę w szczególnych przypadkach, np. likwidacja 

zakładu (dotyczy młodocianych pracowników); 

8)  innych poważnych naruszeń postanowień Statutu. 

§ 198. Zasady skreślania ucznia z listy uczniów: 

1) podstawą wszczęcia postępowania przy skreśleniu z listy uczniów Szkoły jest 

stwierdzenie, że uczeń popełnił wykroczenie stanowiące podstawę  

do skreślenia; 

2) wychowawca klasy składa do  dyrektora Zespołu wniosek o skreślenie ucznia 

 z listy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1; 

3) wychowawca do wniosku dołącza  pisemną informację dotyczącą ucznia  

i zaistniałej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem wcześniejszych działań 

podjętych wobec ucznia; 

4) pedagog szkolny przedstawia  pisemną opinię o uczniu, wobec którego 

wszczęto postępowanie; 

5) dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej wniosek o rozpoczęcie 

procedury skreślenia ucznia wraz z opinią pedagoga szkolnego; 

6) w wyniku głosowania członkowie Rady Pedagogicznej podejmują uchwałę w 

sprawie skreślenie ucznia z listy uczniów; 

7)  Samorząd Uczniowski na prośbę dyrektora Zespołu przedstawia  pisemną 

opinię o uczniu, wobec którego podjęto uchwałę; 

8) brak opinii Samorządu Uczniowskiego nie wstrzymuje wykonania uchwały 

Rady Pedagogicznej; 

9) dyrektor skreśla ucznia z listy uczniów Szkoły poprzez wydanie decyzji 

administracyjnej; 



Statut ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie Strona 79 
 

10) wychowawca klasy pisemnie powiadamia rodziców ucznia o decyzji dyrektora 

Zespołu dotyczącej skreślenia z listy uczniów. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, 

decyzję odbierają i podpisują jego rodzice. Jeżeli nie ma możliwości odbioru 

decyzji przez rodziców, pismo wysyłane jest pocztą - listem poleconym, 

 za potwierdzeniem odbioru. 

§ 199. Odwołanie  od decyzji o skreśleniu: 

1) uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez 

dyrektora, który wydał decyzję; 

2) w trakcie postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia 

do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności; 

3) rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w przypadku, gdy to jest 

niezbędne ( art. 108 Kodeksu Postępowania Administracyjnego), m.in.: 

a) ze względu na ochronę zdrowia lub życia, 

b) ze względu na działanie demoralizujące. 

 

§ 200. O  ponownym przyjęciu do szkoły ucznia skreślonego z listy uczniów decyduje 

 dyrektor Zespołu. 

                                              

Rozdział 4 Rozwiązywanie konfliktów szkolnych 

§ 201.1. Sytuacje konfliktowe między uczniami, zespołem klasowym  a nauczycielami 

powinny być wyjaśniane i rozwiązywane  najpierw z pomocą wychowawcy i pedagoga 

szkolnego. 

2. W sytuacji, gdy zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwołać 

 do innych organów Zespołu (Samorządu Uczniowskiego, dyrektora Zespołu, Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców). 

3. W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie Zespołu, zainteresowane strony mogą 

odwołać się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Dział XVI Zasady rekrutacji uczniów i warunki przechodzenia z jednego typu szkoły do 

szkoły innego typu 

 Rozdział 1 Rekrutacja 

§ 202.1. W Zespole prowadzony jest  nabór elektroniczny, którym objęto szkoły 

ponadgimnazjalne powiatu gnieźnieńskiego. 

2. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji. 

3. O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą się ubiegać osoby spełniające 

warunki określone w Regulaminie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego . 

 

Rozdział 2 Warunki przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły 

albo do szkoły tego samego typu 

§ 203.1. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły 

albo do szkoły tego samego typu, o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor Zespołu. 
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2. Szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do 

szkoły publicznej tego samego typu regulują odrębne przepisy. 

 

Dział  XVII Ceremoniał szkolny 

Rozdział 1 Uroczystości  i  symbole 

 

§ 204.1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie 

posiada sztandar, logo oraz ceremoniał wspólny dla wszystkich typów szkół. 

2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy: 

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

2) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. 

pożegnanie uczniów kończących szkołę, uroczystości związane z Patronem 

Szkoły, inne święta szkolne); 

3) uroczystości związane ze świętami narodowymi: 

- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 

- 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja; 

4) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie 

i regionie: 

- 1 września – agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę, 

- 17 września – agresja Rosji Sowieckiej na nasz kraj, 

- 27 grudnia – wybuch Powstania Wielkopolskiego, 

- 28 czerwca – Poznański Czerwiec 1956 roku. 

§ 205.1. Najważniejsze symbole narodowe: 

1) Godło, 

2) Flaga, 

3) Hymn. 

2. Najważniejsze symbole szkolne: 

1) sztandar szkoły, 

2) logo szkoły (godło szkoły). 

 

Rozdział 2 Symbole  Narodowe 

§ 206.1. Godło, flaga i hymn są symbolami naszego państwa, do których należy się odnosić  

z czcią i szacunkiem.  

2. Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami 

samorządowymi, organizacji, instytucji itp. 

3. Godła i flagi powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie fizycznym, tj. nie 

mogą być zniszczone, uszkodzone, zgniecione, postrzępione, wyblakłe itp. 

4. Godła i flagi powinny być przechowywane w czystym pomieszczeniu, w sposób 

zabezpieczający je przed zniszczeniem i kradzieżą. 

5. Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek. Pozycja 

godła w pomieszczeniu - najlepiej na ścianie, na wprost wejścia, albo na innej ścianie, 

w miejscu widocznym od wejścia. Na tej samej ścianie lub części ściany, na której 
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umieszczone jest godło, nie należy umieszczać innych obiektów (np. kalendarze, obrazy, 

zdjęcia itp.). 

§ 207.1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w: 

1) święta narodowe, 

2) inne uroczystości wynikające z ceremoniału szkolnego, 

3) podczas żałoby narodowej. 

2. Na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery, słowa, 

liczby czy jakiegokolwiek rysunku. 

3. Flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na 

ziemię. 

4. Jeżeli flaga jest umieszczona na podium mówcy, powinna znajdować się na prawo od 

mówcy zwróconego twarzą do słuchaczy lub płasko na ścianie, nad mówcą lub za nim. 

5. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę wywiesza się opuszczoną do połowy 

masztu w ten sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie opuszcza do połowy 

masztu. Jeżeli nie ma masztu żałobę można wyrazić wywieszając czarną flagę na lewo od 

flagi państwowej lub poprzez przymocowanie do drzewca czarnej wstęgi. 

6. Jeżeli flaga umieszczana jest pionowo, kolor biały powinien znajdować się po lewej 

stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. 

7. Jeżeli flaga państwowa eksponowana jest w jednej linii z innymi flagami (np. 

samorządowymi) lub flagami innych krajów, powinna zajmować pozycję 

uprzywilejowaną,  tj. skrajną na prawo. 

8. Flagi organizacji międzynarodowych (np. Unii Europejskiej lub NATO) nie mają statusu 

flag państwowych i powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, 

tj. po lewej stronie. 

9. Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiącą 

odbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej. 

10. Hymn w szkole winien być śpiewany przez wszystkich zgromadzonych podczas 

uroczystości państwowych i szkolnych. 

11. Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, 

zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy (mężczyźni). 

 

Rozdział 3  Uroczystości  z  udziałem  sztandaru 

§ 208.1. Sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie jest symbolem  

wartości, wokół których koncentruje się działalność wychowawcza szkoły. 

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

transport i przygotowanie do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania. 

3. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby – chorąży i asysta) wybrany 

spośród kandydatów zaproponowanych przez Samorząd Uczniowski i zatwierdzony 

przez Radę Pedagogiczną. Wybiera się także poczet rezerwowy, który powinien 

uczestniczyć w każdej uroczystości z udziałem sztandaru. 

4. Poczet sztandarowy obowiązuje odświętny strój: 

1) chorąży: ciemny garnitur, biała koszula i krawat, 

2) asysta: 
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- uczennice: białe bluzki i ciemne spódnice (ciemne kostiumy), 

- uczniowie: ciemne garnitury, białe koszule i krawaty. 

5. Insygnia pocztu sztandarowego to: 

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez ramię, zwrócone kolorem białym 

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

2) białe rękawiczki. 

6. Sztandar jest przechowywany w specjalnej gablocie. Insygnia pocztu sztandarowego są 

przechowywane w gabinecie dyrektora. 

7. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun wyznaczony przez dyrektora 

spośród nauczycieli szkoły lub jego zastępca. 

8. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz 

pozaszkolnych na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

9. W przypadku gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Na 

sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od 

lewej górnej strony do prawej (nie jest określona szerokość kiru).  

10. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na 

ramieniu, jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić 

go do przodu. 

§ 209.1. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

podawania komend. Wszyscy zgromadzeni wstają. Poczet przechodzi przez kościół, 

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

bokiem do ołtarza i do zgromadzonych, podnosząc sztandar do pionu. 

2. W trakcie mszy św. lub innej uroczystości kościelnej członkowie pocztu sztandarowego 

nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc 

cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.   

3. Pochylenie sztandaru pod kątem 45 stopni do przodu w pozycji „Baczność” następuje: 

1) podczas każdego podnoszenia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią 

św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu 

Najświętszego Sakramentu, 

2) podczas opuszczania trumny do grobu, 

3) podczas ogłoszonej minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 

4) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje, 

5) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną 

przemawiającą osobę. 

4. W czasie uroczystości szkolnych sztandar jest wprowadzany po podaniu komendy: 

„Baczność. Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczestnicy uroczystości przyjmują 

postawę zasadnicza. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga 

przemarszu jest wąska poczet może iść w rzędzie, przy czym chorąży idzie w środku. W 

trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45 stopni do 

przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do 

zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Poczet sztandarowy może wchodzić przy 

dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną melodią. 
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5. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu 

państwowego” – odśpiewany zostaje hymn państwowy. W trakcie hymnu sztandar jest 

pochylony pod kątem 45 stopni. 

6. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę: „Po hymnie” – uczestnicy 

uroczystości przyjmują postawę swobodną. 

7. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet 

sztandarowy wyprowadzić” – zachowanie uczestników uroczystości i czynności pocztu są 

analogiczne do sytuacji wprowadzenia pocztu do sali. 

8. Sztandarem wykonuje się następujące chwyty: 

1) „Na ramię”, 

2) „Prezentuj”, 

3) „Do nogi”. 

9. Wykonując chwyt „Na ramię” chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie 

drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni w stosunku do ramienia.  

10. Wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi” chorąży podnosi sztandar prawą 

ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce 

sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną część 

drzewca. Asysta sztandaru pozostaje w postawie zasadniczej. 

11. Wykonując chwyt „Do nogi” z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię” chorąży 

przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt „Do nogi” 

wykonuje się na komendę „Baczność”. 

12. Salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”. Chorąży robi zwrot 

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

stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po czasie salutowania przenosi sztandar do 

postawy „Prezentuj”. 

§ 210. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły. 

1) Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi 

nowy skład pocztu. 

2) Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży, który mówi: Przekazujemy 

wam sztandar – symbol Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia 

Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie 

naszą szkołę. 

3) Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: Przyjmujemy od was 

sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być 

godnymi reprezentantami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia 

Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie. 

4) Po tych słowach następuje przekazanie sztandaru oraz insygniów: 

- chorąży salutuje sztandarem, 

- nowy chorąży przyklęka na prawe kolano i całuje róg sztandaru, 

- dotychczasowy chorąży przekazuje sztandar nowemu, 

- dotychczasowa asysta przekazuje szarfy i rękawiczki nowej. 

5) Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do 

pozostałych uczniów w miejscu uroczystości. 
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Rozdział 4  Godło  Szkoły 

§ 211.1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie 

posiada własne godło (logo szkoły), które jest znakiem rozpoznawczym szkoły. 

2. Godło szkoły eksponuje się: 

1) podczas uroczystości szkolnych, 

2) w oficjalnych pismach urzędowych szkoły, 

3) na dyplomach i innych pismach gratulacyjnych, 

4) na znaczkach, 

5) na identyfikatorach. 

Dział  XVIII  Postanowienia końcowe 

 Rozdział 1 Informacje ogólne 

§ 212.1. Zespół i Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

 przepisami.  

2. Zespół i Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz 

prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.   

3. Zespół jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych. Prowadzi gospodarkę 

finansową według planu finansowego, czyli planu dochodów i wydatków. Zasady 

prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

 

Rozdział 2 Tryb wprowadzania zmian do statutu. 

§ 213.1. Zmiany ( nowelizacje)  w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:  

1) organów Zespołu; 

2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.  

2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do Statutu jest identyczny jak tryb jego 

uchwalania – uchwała Rady Pedagogicznej.  

3. O zmianach (nowelizacji) w Statucie dyrektor Zespołu powiadamia organy Zespołu i 

organ prowadzący.  

§ 214.1. Szkoła publikuje tekst jednolity Statutu najpóźniej po trzech zmianach 

(nowelizacjach) w formie obwieszczenia. 

2. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów  

i nauczycieli. 

3. Statut udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej 

Zespołu. 

 

§ 215. Rada Pedagogiczna w dniu 28 września 2017r  przyjęła tekst jednolity Statutu. 

Tekst jednolity Statutu Zespołu obwieszczony na mocy uchwały z dnia 28 września 2017r. 

obowiązuje od dnia 29 września 2017r 
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