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Rozdział I 

Nazwa i inne informacje o szkole 

 

§ 1 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH w Pile działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191     

i 1198 oraz z 2015 r. poz.357); 

2) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357);  

3) Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze 

zmianami);  

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 61, poz. 624  ze zmianami); 

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 marca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 24 marca 2015 r. 

poz. 408); 

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

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843); 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113); 

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

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zmianami Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1183); 

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532); 

10) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908); 

11) Niniejszego statutu.          

2. Nazwa szkoły:  ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH w Pile. 

3. Siedziba szkoły znajduje się w Pile przy ul. Gen. Sikorskiego 73. 

4. Zespół Szkół Gastronomicznych obejmuje: 

1) szkoły dla młodzieży: 

• Technikum nr 5 w Pile – cykl kształcenia 4 lata, kształcące w zawodach: 

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kelner, 

technik obsługi turystycznej, technik technologii żywności.  

• Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5 w Pile – cykl kształcenia 3 lata, kształcącą 

w zawodach: kucharz, wędliniarz, piekarz-cukiernik (klasa wielozawodowa) – 

pracownik młodociany, 

• Zasadniczą Szkołą Zawodową – Specjalną w Pile – cykl kształcenia 3 lata, 

kształcącą w zawodach: kucharz dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej dla 
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uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim1, ślusarz dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

elektromechanik dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, 

• Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla młodzieży z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi – cykl kształcenia 3 lata, 

2) szkoły dla dorosłych: 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych– cykl kształcenia 3 lata, 

• Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - w nauczanych przez szkołę zawodach,  

• Szkoła Policealna, 

3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Staszicówka” w Pile, ul. Okrzei 4. 

5. Organem  prowadzącym jest  Powiat Pilski. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolskie Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Pile. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 2 uchylony (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

§ 3 uchylony, treść przeniesiona do § 1 ust. 2, 3 i 4 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

§ 3a otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

1.  Cele szkoły: 

1) zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do wykonywania zawodu w  określonej specjalności, ukończenia  szkoły oraz 

dalszego kształcenia, 

2) wpajanie zamiłowania i szacunku do rzetelnej pracy, 

3) zapewnienie uczniom opieki odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły, 

4) wdrażanie uczniów do samokształcenia, podnoszenia swej wiedzy oraz kultury 

zawodowej i osobistej,  

5) wdrażanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, 

6) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,  

w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy celem jest: 

• utrwalanie poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, 

• kształtowanie kompetencji społecznych i zdolności adaptacyjnych, 

• nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne 

funkcjonowanie tych uczniów (w miarę ich możliwości rozwojowych),  

• kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie wiedzy o pracy 

i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania 

różnych prac. 

2.  Zadania szkoły: 

1) realizacja założeń programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły, 

poprzez edukację ekologiczną, kulturalną, patriotyczno-obywatelską, europejską 

i profilaktyczną, w tym zdrowotną, 

                                                 
1 W nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na 

pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz 

określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz.222). 
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2) kształtowanie polskiej tożsamości narodowej  uczniów poprzez: 

• lekcje języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, 

godziny z wychowawcą, zajęcia kształtowania kreatywności  oraz 

funkcjonowania osobistego i społecznego, 

• udział uczniów w akademiach rocznicowych, 

• udział uczniów w spektaklach teatralnych, 

• udział uczniów w odpowiednio dobranych seansach filmowych, 

• udział  młodzieży w  wycieczkach, 

• ślubowanie na sztandar uczniów klas I, 

• ceremoniał przekazania sztandaru przez uczniów kończących edukację, 

3) udzielanie, w razie potrzeby, uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

poprzez współpracę z: 

• Poradnią Zdrowia Psychicznego,  

• Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Poradnią Uzależnień przy Stowarzyszeniu  ,,Monar – Markot”, 

• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  

• Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, 

• Ośrodkiem Diagnostyki Neurorozwojowej i Rehabilitacji, 

• innymi placówkami powstającymi w regionie, 

4) udzielanie, w ramach posiadanych środków i możliwości, pomocy materialnej 

najbardziej potrzebującym uczniom; 

• Uczniowi przysługuje prawo pomocy materialnej ze środków przeznaczonych 

na ten cel w budżecie państwa lub budżecie starostwa powiatowego. Pomoc 

materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 

edukacji, umożliwia pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających 

z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów 

zdolnych. 

• Pomoc materialna ma charakter socjalny lub motywacyjny.  

• Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są 

stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania, jednorazowe stypendia: Starosty Pilskiego, 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

• Dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych 

potrzebne są szczególne formy opieki szkoła organizuje doraźną pomoc 

materialną z funduszu Rady Rodziców, z funduszu szkolnego koła TPD, PCK 

oraz z funduszów zewnętrznych. 

5) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami), 

6) promocja szkoły, 

7) współpraca ze środowiskiem lokalnym,  

8) utrzymanie więzi z absolwentami, 

9) kultywowanie wypracowanych tradycji, 

10)  tworzenie dobrego klimatu społecznego,  a w tym integracja ze szczególnym  

uwzględnieniem młodzieży niepełnosprawnej, 

11) prowadzenie wśród uczniów ewidencji prozdrowotnej oraz działanie na rzecz 

promocji zdrowia,  

12) diagnozowanie i umożliwianie zaspokojenia indywidualnych potrzeb oraz 

możliwości edukacyjnych ucznia, 

13) wpływanie na rozwój zainteresowań uczniów, troszczenie się o właściwy rozwój 

psychofizyczny wychowanków podczas zajęć programowych, praktyk zawodowych 

oraz wynikających z oferty różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, 

14) wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych, 
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15)  rozpoznawanie przyczyn trudności i niepowodzeń edukacyjnych ucznia, 

organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia 

dydaktycznego, 

16)  wspomaganie uczniów w dokonywaniu wyboru dalszego kształcenia i planowania 

kariery zawodowej, 

17)  stwarzanie warunków do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, 

18) zachęcanie do udziału w olimpiadach, konkursach, zawodach oraz innych formach 

rywalizacji lub prezentacji poziomu umiejętności i wiadomości ucznia, 

19)  udział w projektach i programach edukacyjnych, 

20) zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć dydaktyczno - wychowawczych na 

terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza szkołą, zgodnie 

z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach.  

3. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły odpowiada dyrektor  szkoły. Zadania opiekuńcze 

szkoła wypełnia uwzględniając obowiązujące rozporządzenia i przepisy bhp. Należą do 

nich w szczególności: 

• opieka nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, 

pozalekcyjnych i wycieczek, którą sprawuje nauczyciel zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

• dyżury nauczycieli pełnione podczas przerw wg harmonogramu ustalonego 

przez wicedyrektora po akceptacji społecznego inspektora pracy; dyżury 

pełnione są na każdym poziomie budynku szkolnego, w hali sportowej oraz 

boisku szkolnym od 750 do czasu zakończenia zajęć na każdym z poziomów. 

Podczas przerw uczniowie opuszczają pomieszczenia nauki (nie dotyczy to 

pracowni technologicznych i obiektów, w których odbywają się lekcje 

wychowania fizycznego); dokumentem określającym szczegółowe zadania 

nauczyciela dyżurującego jest regulamin dyżurów, 

• czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów, ochrona przed przemocą, 

uzależnieniami, demoralizacją oraz  innymi przejawami patologii społecznej, 

• opieka nad uczniami w trakcie zajęć praktycznych w zakładach żywienia 

zbiorowego, którą bezpośrednio sprawuje wyznaczony przez pracodawcę 

pracownik, a pośrednio nadzoruje nauczyciel dochodzący do zakładu. W czasie 

praktyki zawodowej w zakładach gastronomicznych i hotelarskich opiekę nad 

uczniami sprawuje wyznaczony przez pracodawcę opiekun, 

• integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych nauczycieli, 

pracowników administracji, obsługi, uczniów (wychowanków), rodziców 

(prawnych opiekunów) w zakresie bezpieczeństwa, 

• realizacje zadań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole 

szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki, 

• wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania 

w sytuacjach kryzysowych, 

• pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy 

z odpowiednimi służbami oraz instytucjami działającymi na rzecz 

rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży, 

• zainstalowanie i  aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed 

dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego 

rozwoju psychicznego uczniów. 

• objęcie budynków i terenu szkolnego nadzorem kamer. 

• współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) i środowiskiem, 

• promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
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§ 3b otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

  

1. Dla realizacji swoich celów i zadań statutowych szkoła posiada:    

1) sale do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) pracownie do nauki zawodu: technologiczne, obsługi konsumenta i hotelarskie; 

3) halę widowiskowo-sportową, salę gimnastyczną,  i siłownię; 

4) szatnie; 

5) pracownie komputerowe; 

6) bibliotekę (Szkolne Centrum Informacji); 

7) archiwum; 

8) pomieszczenia księgowości; 

9) gabinet higienistki; 

10) boisko szkolne; 

11) sekretariat; 

12) pokój nauczycielski; 

13) gabinet dyrektora i wicedyrektorów; 

14) gabinet pedagoga; 

15) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze; 

16) zaplecze higieniczno- sanitarne; 

17) Schronisko Młodzieżowe „Staszicówka”. 

 

 

§ 4 uchylony, treść przeniesiona do Załącznika nr 1 i 2 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 5 uchylony, treść przeniesiona do Załącznika nr 1 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015).  

§ 6 uchylony, treść przeniesiona do Załącznika nr 1 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 7 uchylony, treść przeniesiona do Załącznika nr 1 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 8 uchylony, treść przeniesiona do Załącznika nr 1 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 9 uchylony (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 10 uchylony, treść przeniesiona do Załącznika nr 2 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 11 uchylony,  treść przeniesiona do § 41b (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z 

dnia 31.08.2015). 

§ 12 uchylony,  treść przeniesiona do § 41b (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z 

dnia 31.08.2015). 

§ 13 uchylony,  treść przeniesiona do §3a ust. 2 pkt 3 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 14 uchylony, treść przeniesiona do § 3a (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z 

dnia 31.08.2015). 

§ 15 uchylony, treść przeniesiona do § 3a ust.2 pkt 4 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 16 uchylony, treść przeniesiona do § 3a ust. 2 pkt 4 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 17 uchylony, treść przeniesiona do § 40a (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z 

dnia 31.08.2015). 
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Rozdział III 

Organy szkoły 

 

§ 18 

Organami szkoły są: 

1. Dyrektor szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna. 

3. Rada Rodziców. 

4. Samorząd Uczniowski. 

 

§ 19 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły 

oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez  aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji, 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki, 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę, 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych, 

9) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną szkoły, 

10) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w Statucie Szkoły; skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, 

11) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

12) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzeniu kar porządkowych 

nauczycielom  i innym pracownikom szkoły, 

13) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród, i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, 

14) w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,  rodzicami 

(prawnymi opiekunami), i Samorządem Uczniowskim, 

15) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych 

wobec uczniów, 

16) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje 

o działalności szkoły ze szczególnym uwzględnieniem jakości pracy szkoły, 

17) wraz z organem prowadzącym szkołę jest zobowiązany z urzędu występować 

w obronie nauczyciela gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną 

naruszone, 

18) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala profile kształcenia, 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii 

odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, dyrektor szkoły 

ustala zawody, w których kształci szkoła po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej;  jest  odpowiedzialny za  uwzględnienie w programach podstawy 

programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a 

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach albo w profilach 
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kształcenia ogólnozawodowego – także całości podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie albo podstawy programowej kształcenia w profilu 

ogólnozawodowym, 

19) co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub 

placówki oraz określa kierunki ich poprawy, 

20) organizuje dla pracowników szkoły różne formy szkolenia, w tym  obowiązkowo 

w zakresie bhp, 

21) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu 

uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny; Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę; rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne; również decyzja podjęta 

przez kuratora jest ostateczna. 

22) dopuszcza do użytku szkolnego na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli 

program nauczania ogólnego i dla zawodu na cały cykl kształcenia po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

23) zatwierdza i  podaje do publicznej wiadomości w terminie wynikającym 

z przepisów prawa oświatowego szkolne zestawy podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

24) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 

szkoły może ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze: 

• technika do 10 dni 

• zasadnicza szkoła zawodowa oraz szkoły policealne do 6 dni, szczegółowe 

informacje o dniach wolnych dyrektor szkoły podaje do informacji  w terminie 

do dnia 31 grudnia, 

25) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem 

Uczniowskim może wyznaczyć na początku etapu edukacyjnego przedmioty, 

ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, 

26) powołuje  zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizuje zadania 

wynikające z przepisów szczegółowych, 

27) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia lub opinii o dostosowaniu procesu nauczania 

ucznia do jego szczególnych potrzeb, 

28) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

2.  Do realizacji wymienionych zadań, dyrektor  tworzy stanowiska: 

1) wicedyrektora (-ów), 

2) inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego w ramach 

posiadanych środków finansowych.  

3. Szczegółowe zadania i kompetencje pracowników szkoły określa dyrektor placówki 

w przydziale obowiązków – na piśmie. 

 

§ 20 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

w zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady. 

2. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły.  
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3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 

bieżących potrzeb.  

4. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego organu    

prowadzącego szkołę lub na wniosek 1/3 ogółu członków rady pedagogicznej.  

5. Klasyfikowanie śródroczne i roczne przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku 

w styczniu i czerwcu. 

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

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.  

7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej w szczególności należy: 

 przygotowanie i uchwalanie projektu Statutu Szkoły oraz zmian związanych z jego 

aktualizacją, 

 uchwalenie regulaminów o charakterze wewnętrznym, 

 zatwierdzenie planów pracy szkoły i zestawu podręczników na dany rok szkolny, 

 podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

 podejmowanie uchwał w sprawie dopuszczenia uczniów do egzaminów 

klasyfikacyjnych w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, 

 podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

 opiniowanie wniosków uczniów lub ich opiekunów prawnych o potrzebie 

indywidualnego programu i toku nauki, 

 opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień, 

 opiniowanie planu finansowego szkoły, 

 opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

 opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

 ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 

 opiniowanie propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w danym roku szkolnym, wynikających z organizacji pracy szkoły, 

 ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki, 

 opiniowanie propozycji organu prowadzącego szkołę w sytuacji przedłużenia 

kadencji dyrektora szkoły. 

8. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o odwołanie 

z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole. w przypadkach określonych powyżej kurator oświaty lub 

dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni 

roboczych od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej. 

9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są  zwykłą większością głosów, 

w obecności  co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady są protokołowane . 

10. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do: 

1) uczestniczenia we wszystkich zebraniach oraz pracach Rady Pedagogicznej i 

jej zespołów, do których zostali powołani; 

2) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które 

mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych 
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opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół 

Gastronomicznych.  

 

§ 21 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która jest organem samorządowym  rodziców 

(prawnych opiekunów) współdziałającym z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną 

oraz Samorządem Uczniowskim.  

2.  Zasady funkcjonowania Rady Rodziców zawarte są w regulaminie, który określa: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców szkoły. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą wszyscy członkowie klasowych Rad Rodziców. 

4. W skład Prezydium  Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele poszczególnych typów 

klas, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach 

przez zebranie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów danego oddziału. 

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

• programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów realizowanego przez 

nauczycieli, 

• programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 

(prawnych opiekunów), 

2) opiniowanie: 

• propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku 

szkolnym, wynikających z organizacji pracy szkoły, 

• programu i harmonogramu  efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 

• projektu planu finansowego, 

• kandydata na stanowisko dyrektora poprzez swojego delegata w komisji 

konkursowej, 

• podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, 

• pracę nauczyciela do ustalenia oceny jego dorobku zawodowego za okres 

stażu, 

• wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania. 

• statutu szkoły, 

• planu pracy szkoły, 

• projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

• wniosków dyrektora szkoły w sprawie powierzenia funkcji kierowniczych 

w szkole i wniosków w sprawie odwołania z tych funkcji. 

6.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) lub innych 

składek. 

7. Rodzice mają prawo zgłaszać swoje sugestie, dotyczące kształtu programu 

wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkoły. 

8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wyrażania opinii na temat pracy szkoły 

i przekazywania jej do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział 

Nadzoru Pedagogicznego w Pile.  
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§ 22 uchylony, treść przeniesiona do § 21 ust. 2 pkt 3 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 23 uchylony, treść przeniesiona do § 21 ust. 2 pkt 4 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 24 uchylony, treść przeniesiona do § 21 ust. 2 pkt 5 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

§ 25 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Organy samorządu wybierane są przez uczniów w drodze wyborów demokratycznych. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Szczegółową organizację i  pracę Samorządu Uczniowskiego określono  

w regulaminie zgodnym ze statutem szkoły. 

5. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:  

1) wybór opiekunów samorządu oraz Rzecznika Praw Ucznia z ramienia Rady 

Pedagogicznej, 

2) prawo udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym na 

zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 

3) współpraca z zespołem kierowniczym szkoły w podejmowaniu inicjatyw 

i organizacji imprez szkolnych zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami 

lokalowymi szkoły, 

4) współpraca z samorządami klasowymi i integrowanie zespołów klasowych, 

5) przyjmowanie współodpowiedzialności za sprawy związane ze szkołą, 

6) przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii 

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów takich jak: 

• prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami, 

• prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

• prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań, 

• prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

• opiniowanie propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w danym roku szkolnym, wynikających z organizacji pracy szkoły, 

• opiniuje wniosek wychowawcy o skreślenie ucznia z listy uczniów, 

• przedstawienie sporządzonych wniosków o przyznanie uczniom Stypendium 

Prezesa Rady Ministrów. 

 

§ 26 uchylony, treść przeniesiona do § 27 ust 1 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Rozdział IV otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznejnr 172/2015 z dnia 

31.08.2015). 
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Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów 

między nimi 
 

§ 27a otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 

31.08.2015). 

 

1.  W szkole istnieje ścisła współpraca pomiędzy jej poszczególnymi organami w celu 

dokonania bieżącej wymiany informacji oraz podejmowania decyzji w sprawach 

istotnych dla szkoły i uczniów. 

 

2. Zasady współdziałania organów szkoły:  

1) Każdy organ planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny 

być uchwalane nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekuje 

się dyrektorowi. W sekretariacie są do wglądu dla wszystkich organów szkoły.   

2) Każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może 

włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją 

opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu 

uprawnionego. 

3) Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

4) Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 

podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał.  

5) Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga komisja statutowa, 

która jest powoływana na okoliczność zaistnienia sporu. W skład komisji 

wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. Organy kolegialne wybierają 

swojego przedstawiciela do komisji, dyrektor szkoły, jako organ jednoosobowy 

wyznacza swego przedstawiciela. Komisja wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego. Komisja statutowa wydaje swe rozstrzygnięcia w drodze 

uchwały podjętej zwykła większością głosów, przy obecności wszystkich jej 

członków. Jej rozstrzygnięcia są ostateczne. Sprawy pod obrady komisji 

wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje 

naruszono. Organ, którego winę komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego 

działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję. 

Rozstrzygnięcia komisji statutowej podawane są do ogólnej wiadomości 

w szkole. 

 

 

 

§ 28 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

1.  Tryb rozstrzygania sporów. 

1) Każdy z organów szkoły ma możliwości swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych przepisami prawa. 

2) Rozstrzyganie sporów odbywa się na zasadzie poszanowania stron. Podstawą do 

rozpatrzenia sporu może być wniosek zainteresowanej strony.  

3) W razie zaistnienia sytuacji konfliktowej pomiędzy organami, dyrektor powołuje 

komisję do rozpatrzenia i rozwiązania tego konfliktu. Komisja składa się 

z przedstawicieli organów szkoły w równej liczbie lub przedstawicieli organu 

nadzorującego i prowadzącego.  

4)  Konflikty między organami szkoły w zakresie ich kompetencji rozstrzygają:  

• między dyrektorem a radą pedagogiczną - organ prowadzący, 

• między dyrektorem a samorządem uczniowskim - rada pedagogiczna, 
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• między dyrektorem a radą rodziców - organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej, 

• między radą rodziców a samorządem uczniowskim - rada pedagogiczna po 

zasięgnięciu opinii dyrektora, 

• między radą pedagogiczną a radą rodziców - organ prowadzący, po 

zasięgnięciu opinii dyrektora, 

• między radą pedagogiczną a samorządem uczniowskim - dyrektor po 

zasięgnięciu opinii rady rodziców. 

5)  W rozstrzyganiu sporów  zaistniałych pomiędzy organami szkoły, a uczniami 

udział biorą:  

• przedstawiciel kierownictwa szkoły; 

• opiekun Samorządu Szkolnego; 

• przewodniczący Samorządu Uczniowskiego; 

• wychowawca klasy, o ile spór dotyczy spraw klasy; 

• pedagog szkolny; 

• przedstawiciel Rady Rodziców. 

 

6)  Podczas posiedzenia, strony sporządzają notatkę, w której proponują sposób 

załagodzenia sporu lub przygotowują treść ugody. 

  

 

§ 29 uchylony,  treść przeniesiona do § 28 ust. 1 pkt 6 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

§ 30 uchylony (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Rozdział V 

Organizacja szkoły 

 

§ 31 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z ramowym 

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

dopuszczonych do użytku szkolnego. 

3. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad bhp i możliwości lokalowych 

szkoły. 

4. W miarę możliwości mogą odbywać się w szkole zajęcia pozalekcyjne. 

5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina zajęć specjalistycznych oraz praktycznej 

nauki zawodu trwa 60 minut. 

7. Szkoła dokonuje podziału na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki 

w wypadku zespołów liczących powyżej 24 uczniów. Nauczanie języków obcych 

może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem 
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poziomu umiejętności językowych uczniów. Szkoła w miarę możliwości zapewnia 

uczniom kontynuację nauki języka obcego prowadzonego w gimnazjum. 

8. Przedmioty w zakresie rozszerzonym mogą być realizowane w grupach 

międzyklasowych / międzyoddziałowych. 

9. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane 

w oddziałach. 

10. Szkoła dokonuje podziału na grupy na zajęciach z kształcenia zawodowego. Zajęcia 

te odbywają się w systemie blokowym. 

11. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach 

kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek 

organizacyjnych. 

12. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym 

w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, zwykle oddzielnie  chłopcy i dziewczęta. 

W szczególnych przypadkach możliwe jest tworzenie grup koedukacyjnych, 

międzyoddziałowych i międzyklasowych. Dla klas specjalnych w grupach liczących 

minimum 5 uczniów. 

13. Szkoła przyjmuje słuchaczy, studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy 

dyrektorem, a szkołą wyższą. Studentem/ką/ opiekuje się wyznaczony przez 

dyrektora opiekun. 

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

określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji pracy szkoły 

zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.  

15. W arkuszu zamieszcza się: 

1) liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 

2) liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, 

3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, 

4) wykaz nauczycieli przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub 

egzaminacyjnych na kolejne stopnie awansu zawodowego, 

5) harmonogram praktyk zawodowych, 

6) szkolny plan nauczania szkolny zestaw programów nauczania przedmiotów 

zawodowych.  

16. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły, dyrektor, 

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

zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

17. Na wniosek lub za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) (za zgodą organu 

prowadzącego) albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i poradni psychologiczno - pedagogicznej może zezwolić uczniowi 

na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna. 

Odmowa następuje w drodze decyzji. 

18. Szczegółowa organizacja pracy w Zasadniczej Szkole Zawodowej - Specjalnej: 

1) Liczba uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w oddziale 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej wynosi od 10 do 16 osób. 

2) W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego zasadniczą szkołę 

zawodową liczba uczniów w w/w oddziale może być mniejsza od liczby 

określonej wyżej. 

3) Dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, zajęcia edukacyjne 

w ramach kształcenia zawodowego prowadzone są w zakładach 

gastronomicznych o charakterze zamkniętym lub otwartym pod opieką 

nauczyciela zawodu ze szkoły. 
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4) Czas trwania zajęć praktycznych uczniów w wieku do 16 lat nie może 

przekraczać 6 godzin na dobę, a uczniów powyżej 16 lat nie może przekraczać 

8 godzin na dobę. 

5) Nauczyciele prowadzący zajęcia w zasadniczej szkole zawodowej w klasach 

specjalnych ustalają dla nich program nauczania z zakresu kształcenia ogólnego 

i program nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia 

ogólnego i kształcenia zawodowego oraz dostosowują go do możliwości 

percepcyjnych ucznia. 

 

 

§ 32 otrzymuje brzmienie, pierwotna treść przeniesiona do § 31 ust.20 (uchwała Rady 

Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 

1. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę. 

2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który 

zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

3. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych (technikum 

oraz zasadnicza szkoła zawodowa) oraz praktyk zawodowych (technikum, szkoła 

policealna). 

4. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, 

w tym również w okresie ferii letnich.  

5. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich 

odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

dla uczniów odbywających te praktyki. 

6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach 

zawodowych oraz wymiar godzin tych praktyk określa program nauczania dla danego 

zawodu dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły. 

7. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do 16 lat 

nie może przekroczyć 6 godzin, a uczniów  w wieku powyżej 16 roku życia 8 godzin. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużania 

dobowego wymiaru godzin z zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku 

powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin przy zachowaniu tygodniowego 

wymiaru godzin. 

8. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że 

w przypadku uczniów w  wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej. 

9. Umowę o praktyczną naukę zawodu zawiera dyrektor szkoły z podmiotem 

przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. Do umowy dołącza się program 

nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora 

szkoły. 

10. Szkoła zapewnia nadzór nad uczniami odbywającymi  praktyczną naukę zawodu. 

Współpracuje z podmiotami przyjmującymi uczniów, zapewnia ubezpieczenie NNW, 

akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu, opiekunów praktyk 

oraz wyznacza nauczyciela praktycznej nauki zawodu.  

11. Szkoła przygotowuje kalkulację ponoszonych kosztów realizacji praktycznej nauki 

zawodu w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych. 

12. Szkoła refunduje dodatek szkoleniowy dla opiekuna praktyk zawodowych. 

13. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele. 

14. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod kierunkiem 

opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni 

przez nich pracownicy.   

15. Zajęcia praktyczne. 
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1) W zakresie szkolenia praktycznego szkoła określa miejsca i godziny odbywania 

zajęć praktycznych w zakładach specjalistycznych.  

2) Uczeń ma obowiązek odbycia zajęć praktycznych w miejscu wskazanym przez 

wicedyrektora  szkoły. 

16. Składka na procesy technologiczne w gastronomii.  

1) Składka na procesy technologiczne w gastronomii, dla każdego typu szkoły oraz 

poziomu kształcenia, określana jest na początku roku szkolnego przez zespół 

nauczycieli przedmiotów zawodowych.  

2) Pieniądze wpłacane są do 10-go każdego miesiąca do nauczyciela uczącego daną 

grupę.  

3) Rozliczenie składek technologicznych następuje na podstawie protokołu zakupu 

surowców sporządzanego przez uczniów pełniących funkcję magazyniera na 

bazie paragonów zakupu surowców.  

4) Rodzic (prawny opiekun) ma prawo wglądu do zeszytu rozliczeń nauczyciela.  

5) Każdy nauczyciel procesów technologicznych w gastronomii zobowiązany jest do 

przedstawienia rozliczenia budżetu grupy wicedyrektorowi szkoły do końca roku 

szkolnego. 

 

§ 33 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Organizacja pracy w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 6 do 8. 

3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują 

niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.  

4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba 

uczniów może być niższa od określonej w ust. 2 i 3. 

5. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację 

podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły specjalnej, są 

organizowane w oddziałach, a zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do 

pracy - także w zespołach międzyoddziałowych, z zastrzeżeniem ust. 2,3 i 4. 

6. Praca edukacyjna opiera się na realizacji autorskiego programu nauczania  

opracowanego zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół 

specjalnych przysposabiających do pracy.  

7. Nauka w szkole może być prowadzona do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy  24 rok życia. 

8. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający 

zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych ucznia. 

9. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje zespół nauczycieli 

uczących,  na czas trwania nauki w szkole. 

10. Zespół dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w miarę potrzeb dokonuje 

modyfikacji programu. 

11. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pomoc psychologiczno-

pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć rewalidacyjnych (korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych lub innych według potrzeb). 

12. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. 
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13. W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą, zajęcia 

przysposobienia do pracy prowadzi się pod opieką nauczyciela, w pracowniach 

szkolnych i poza szkołą, z uwzględnieniem predyspozycji i zainteresowań 

uczniów.  

14. Czas zajęć i przerw dostosowuje nauczyciel do możliwości psychofizycznych 

uczniów, zapewniając  miejsca do wypoczynku lub umożliwiając podjęcie innej 

aktywności. 

 

§ 34 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Biblioteka z centrum multimedialnym (Szkolne Centrum Informacji). 

 

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której uczniowie pracują 

nad zdobywaniem i poszerzeniem wiedzy oraz rozwijaniem własnych 

zainteresowań. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i 

wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej młodzieży oraz kształceniu i 

doskonaleniu nauczycieli. 

2. Zadania biblioteki: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej, 

3) zaspokajanie potrzeb czytelniczych  użytkowników, 

4) przysposabianie uczniów do samokształcenia, 

5) działanie na rzecz przygotowania uczniów do wyszukiwania, selekcjonowania 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 

6) uczenie korzystania ze zbiorów innych bibliotek, 

7) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, 

kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, 

8) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

9) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych 

w szkole, 

10) gromadzenie dokumentów  regulujących pracę szkoły.  

3. Użytkownicy biblioteki. 

Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły oraz ich rodzice,    

nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły. 

4. Organizacja biblioteki. 

1) Biblioteka szkolna stanowi lokal w skład którego wchodzi: wypożyczalnia, 

czytelnia i magazyn podręczny. 

2) Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do 

potrzeb organizacji szkoły. 

3) Biblioteka gromadzi różnego rodzaju dokumenty. 

4) Nauczyciele bibliotekarze gromadzą zbiory zgodnie z organizacją i potrzebami 

szkoły. Gromadzenie odbywa się planowo, systematyczne, w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły, nauczycielami i zainteresowaniami użytkowników 

biblioteki. 

5. Zasady współpracy z uczniami. 

1) Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na trzy tygodnie. W 

 uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę 

 wypożyczeń. 

2) Korzystający z biblioteki i czytelni zobowiązani są do dbałości o wypożyczone 

 materiały. 
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3) Obowiązkiem czytelnika jest dbałość o stan pożyczonych książek, przestrzeganie   

 regulaminu biblioteki. 

4) W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki i innych materiałów czytelnik 

 zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez 

 bibliotekarza  

5) Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do 

 przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot 

 materiałów wypożyczonych z biblioteki. 

6. Zasady współpracy z nauczycielami. 

1) Wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym. 

2) Współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką,  odwoływanie się 

do jej zasobów  i warsztatu informacyjno- bibliograficznego.  

3) Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów. 

4) Uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami 

w planie pracy szkoły. 

7. Zasady współpracy z rodzicami. 

1) Pomoc w doborze literatury. 

2) Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

3) Informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów. 

 

§ 35 uchylony, treść przeniesiona do § 3b ust 1 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

§ 36 uchylony, treść przeniesiona do § 32 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z 

dnia 31.08.2015). 

 

 

§ 37 uchylony, treść przeniesiona do § 31 ust. 16, 17 i 18 (uchwała Rady Pedagogicznej 

nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

§ 38 otrzymuje brzmienie, treść przeniesiona do § 31 ust. 19 (uchwała Rady 

Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Organizacja pracy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Staszicówka” w Pile.  

1. Zadania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego: 

1) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form 

turystyki jako aktywnych metod wypoczynku, 

2) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej, 

3) zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc 

noclegowych. 

2. Schroniskiem zarządza  Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.  

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy. 

4. Bezpośredni nadzór na schroniskiem pełni kierownik. Do obowiązków  kierownika 

należy: 

1) promocja schroniska, 

2) prowadzenie nadzoru nad przebywającą w schronisku młodzieżą, 

3) organizację czasu wolnego dla młodzieży przebywającej w placówce. 

5. Schronisko jest czynne cały rok. Posiada 40 miejsc noclegowych.  

6. Pracę schroniska reguluje regulamin obowiązujący wszystkich przebywających na 

terenie placówki. 
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Rozdział VI otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 

31.08.2015). 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  

 

§ 39 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych 

i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

3. Nauczyciele podlegają nadzorowi pedagogicznemu. 

 

§ 40 otrzymuje brzmienie (uchwała RP nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2.  Nauczyciel kształci i wychowuje uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka; dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych 

i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju  i przyjaźni między ludźmi 

różnych narodów, ras i światopoglądów. 

3. Do zadań i obowiązków nauczyciela w szczególności należy: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego oraz zdolności i zainteresowań uczniów, 

4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

5) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,  

6) przestrzeganie zapisów statutowych, 

7) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę, 

8) egzekwowanie przestrzegania regulaminu pomieszczeń na terenie szkoły, 

9) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

10) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

11) zawiadamianie dyrekcji szkoły o nieobecności w danym dniu przed 

rozpoczęciem swoich zajęć, 

12) właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

13) dbanie o poprawność językową, własną i uczniów, 

14) opracowywanie lub wybór  programów nauczania oraz podręczników 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

15) sporządzanie rozkładów materiału z poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

16) dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja pracy z uczniem, na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia na podstawie: 

• orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

• orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, 

• opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub innej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w  tym poradni specjalistycznej, 
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• nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole- na podstawie ustaleń zawartych 

w planie działań wspierających, opracowanych dla ucznia, 

• opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  

niepublicznej poradni specjalistycznej, 

17) sporządzanie dokumentów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

18) sporządzanie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych i 

wychowawczych, 

19) przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych 

oraz przedstawianie ich na zebraniach rady pedagogicznej szkoły 

podsumowujących prace szkoły za poszczególne okresy każdego roku 

szkolnego, 

20) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z  

realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych, 

21) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

22) bieżące, śródroczne i roczne dokonywanie oceny wiadomości i umiejętności 

uczniów, 

23) obiektywne, sprawiedliwe traktowanie i ocenianie uczniów, rzetelne 

sprawdzanie prac uczniów, napisanie recenzji lub podanie punktacji, 

24) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie 

różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

25) rzetelne przygotowywanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, zawodów 

sportowych i innych konkursów, 

26) udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego niedociągnięciach 

oraz zachowaniu, 

27) wnioskowanie o pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej,  

28) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, którzy takiej 

pomocy potrzebują, 

29) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 

studentom i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, 

30) aktywne uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej szkoły, 

31) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, 

32) sporządzanie konspektów/scenariuszy zajęć edukacyjnych przez nauczycieli: 

• których zajęcia edukacyjne są hospitowane i obserwowane, 

• którzy prowadzą lekcje otwarte. 

4. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

kontraktowego oraz stopień nauczyciela stażysty obejmuje wymienionego 

nauczyciela bezpośrednią opieką, a w szczególności ma obowiązek: 

1) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres 

stażu, 

2) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje  lub 

uczestniczenia wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych  prowadzonych  przez 

innych nauczycieli – przynajmniej raz w miesiącu, 

3) hospitowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się 

opiekuje, 

4) prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy 

5) przebiegu stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu, 



 

22 

 

6) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje, 

7) sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, 

8) opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.  

5.  Nauczyciel ma w szczególności prawo do: 

1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

2) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie KN, 

3) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa  

w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego 

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela 

w danym  roku szkolnym, 

4) ustalenia innego niż pięciodniowego tygodnia pracy w przypadku 

dokształcania się,  

5) wykonywania ważnych społecznie zadań jeżeli wynika to i nie zakłóca  

organizacji pracy szkoły, 

6) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę,  

7) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych 

w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 

jednostek sfery budżetowej, 

8) nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, tj: 

• Nagrody Ministra Edukacji, 

• Nagrody Kuratora Oświaty, 

• Nagrody Starosty, 

• Nagrody Dyrektora Szkoły 

9) odznaczenia Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 

10) odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym 

Krzyżem Zasługi, 

11) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

szkoły, właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych poprzez: 

• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,  

• udział w prelekcjach naukowych związanych z prowadzonymi zajęciami 

edukacyjnymi, 

• dostęp do opracowań metodycznych i naukowych poświęconych 

prowadzonym zajęciom edukacyjnym, 

10) oceny swojej pracy, 

11) zdobywania stopni awansu zawodowego,  

12) opieki ze strony opiekuna stażu (nauczyciel stażysta i kontraktowy), 

13) zaangażowania w eksperymenty pedagogiczne i innowacje pedagogiczne. 

6. Praca nauczyciela podlega ocenie. 

7. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 

lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy. 

8. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu artykułów zawartych 

w kodeksie pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne z kodeksem 

pracy. 

9. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są: 

1) nagana z ostrzeżeniem, 

2) zwolnienie z pracy, 

3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie 

nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania, 

4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego. 

10. Zasady postępowania dyscyplinarnego określa Karta Nauczyciela. 

11. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powoływania  
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i funkcjonowania określone Kartą Nauczyciela. 

 

§ 40a otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 

31.08.2015). 

 

1. Opiekę wychowawczą nad oddziałem /klasą/ dyrektor szkoły powierza nauczycielowi 

wychowawcy, który prowadzi swój oddział w miarę możliwości przez cały tok 

nauczania. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) lub uczniowie mogą zwrócić się do Rady 

Pedagogicznej z prośbą o zmianę wychowawcy w przypadku źle układającej się 

między nimi współpracy. 

3. Wychowawca może zrezygnować z prowadzenia klasy w przypadku: 

1) braku pożądanych efektów wychowawczych, mimo podejmowania różnorodnych 

środków  zaradczych, 

2) konfliktów z zespołem klasowym, 

3) złego stanu zdrowia. 

4. Zainteresowani występują z wnioskiem do dyrektora szkoły. Wniosek należy 

rozpatrzyć w ciągu 14 dni na Radzie Pedagogicznej.  

5. Zadania nauczyciela – wychowawcy: 

1) przygotowuje program wychowawcy klasowego, który opiera się na programie 

wychowawczym i profilaktyki szkoły, 

2) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz 

przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

3) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, 

4) podejmuje działania umożliwiające rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami, a także innymi członkami społeczności szkolnej, 

5) informuje na początku roku szkolnego uczniów oraz jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o zasadach oceniania i zachowania, 

6) ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na podstawie 

punktów przyznanych w czasie semestru zgodnie z przyjętymi w szkole Zasadami 

Punktowego Oceniania,  

7) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, jest 

zobowiązany poinformować uczniów o przewidywanych dla nich stopniach 

semestralnych zachowania, 

8) miesiąc przed klasyfikacją powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) 

i uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i propozycji oceny zachowania 

oraz na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)uzasadnia 

ustaloną ocenę, 

9) kształtuje postawy obywatelskie zgodnie z Konstytucją, Powszechną Deklaracją 

Praw Człowieka, Deklaracją Praw Dziecka, 

10) wspomaga rodziców (prawnych opiekunów) w wychowaniu i dalszym kształceniu 

ich dzieci. 

6. Sposób realizacji przez wychowawcę w/w zadań: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) 

różne formy życia zespołowego oraz treści i formy zajęć tematycznych na 

godzinach z wychowawcą, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działanie wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec 

tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów 

szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami  i niepowodzeniami), 
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4) utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w celu: poznania 

i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci oraz udzielania im 

pomocy i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

5) włącza rodziców (prawnych opiekunów) w sprawy życia klasy i szkoły oraz do 

pomocy w organizowaniu wycieczek szkolnych, studniówek, 

6) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności wychowanków, a także uzdolnień 

i zainteresowań. 

7.  W celu spełnienia swoich zadań wychowawca organizuje w miarę możliwości: 

1) wycieczki klasowe, 

2) zabawy klasowe, 

3) pogadanki przygotowujące do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

4) pogadanki klasy z lekarzami -specjalistami np. seksuologiem, ginekologiem, 

psychologiem, 

5) spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami), grupowe i indywidualne, 

6) w razie potrzeby kwalifikowaną pomoc pedagogiczno – psychologiczną,  

7) współpracuje z pedagogiem szkolnym, z Zespołem Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią 

Uzależnień Stowarzyszenia ,,Monar – Markot”, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, Ośrodkiem Diagnostyki Neurorozwojowej i Rehabilitacji oraz 

wychowawcami internatów, w których mieszkają jego uczniowie, Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

§ 41 uchylony, treść przeniesiona do § 40a (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z 

dnia 31.08.2015). 

 

§ 41 a  

 

 Praca pedagogiczna nauczyciela - bibliotekarza. 

Do zadań pedagogicznych nauczyciela - bibliotekarza należy w szczególności: 

1) prowadzenie działalności informacyjnej, propagandowej, wizualnej, słownej 

dotyczącej zbiorów i pracy biblioteki, 

2) organizacja pracy z grupami uczniów w czytelni oraz indywidualizacja pracy z 

uczniem zdolnym oraz mającym trudności edukacyjne, 

3) udział nauczycieli bibliotekarzy w realizacji  programu dydaktycznego i 

wychowawczego szkoły, 

4) rozwijanie kultury czytelniczej i przygotowanie uczniów do samokształcenia, 

5) wprowadzanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, 

6) systematyczna analiza ofert księgarń  internetowych, wydawnictw, antykwariatów, 

7) udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelni oraz wypożyczenia indywidualne i na 

lekcje przedmiotowe, 

8) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych, 

źródłowych, 

9) poradnictwo w doborze literatury, 

10) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa i kultury. 

 

 Prace organizacyjno - techniczne nauczyciela bibliotekarza. 

Nauczyciel - bibliotekarz jest zobowiązany w szczególności do:  

1) przedkładania dyrektorowi szkoły zapotrzebowania finansowego biblioteki na dany 

rok szkolny, 
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2) troszczenia się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu biblioteki, 

3) gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z profilami programowymi szkoły i 

jej potrzebami oraz przeprowadzania ich selekcji,  

4) prowadzenia ewidencji zbiorów, 

5) organizowania warsztatu działalności informacyjnej, 

6) obliczania statystyki wypożyczeń i odwiedzin w czytelni, 

7) prowadzenia dokumentacji pracy biblioteki,  

8) planowania pracy, 

9) doskonalenia warsztatu pracy bibliotekarza, również poprzez komputeryzację 

zbiorów, 

10) uczestniczenia w skontrum i selekcji księgozbioru. 

 

§ 41 b  

 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i 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 (prawnym opiekunom) i nauczycielom w rozpoznawaniu 

i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

9) udzielanie rodzicom (prawnym opiekunom) porad ułatwiających rozwiązywanie 

przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci. 

 

2. W celu realizacji zadań pedagog szkolny między innymi: 

1) prowadzi poradnictwo indywidualne dla uczniów w zakresie: 

• problemów zawodoznawczych, 

• problemów i konfliktów rodzinnych, 

• problemów i konfliktów w szkole, 

• zagrożeń społecznych, 

• możliwości pomocy uczniom w odpowiednich placówkach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy społecznej. 

2) doradztwo dla rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie: 

• pomocy i poradnictwa indywidualnego z zakresu problemów wychowawczych 

młodzieży, 

• pedagogizacji rodziców (prawnych opiekunów). 

3) doradztwo dla nauczycieli w zakresie: 

• pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
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• współpracy w zakresie udostępniania materiałów profilaktycznych oraz 

literatury psychologiczno-pedagogicznej. 

4) jest członkiem Zespołu Wychowawczego Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej, 

posiada roczny plan pracy wynikający z programu wychowawczego i profilaktyki 

szkoły, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze szkoły 

i środowiska lokalnego, 

5) zapewnia, w tygodniowym rozkładzie zajęć, możliwość kontaktowania się z nim 

zarówno uczniów, jak ich rodziców (prawnych opiekunów), 

6) współpracuje na bieżąco z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, 

służbą zdrowia, Radą Rodziców, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów 

opiekuńczo-wychowawczych, 

7) współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi organizacjami 

oraz  instytucjami w środowisku lokalnym, zainteresowanymi problemami opieki 

i wychowania, 

8) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie z podjętych działań, 

9) prowadzi następującą dokumentację: 

• dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania, 

• ewidencję uczniów z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-

pedagogicznej  dotyczącymi dysortografii, dysgrafii i dysleksji.  

 

 

§ 42 (uchylony, treść przeniesiona do § 40) 

 

§ 42 a (otrzymuje brzmienie, przeniesiona do § 40) 

 

Pracownicy administracyjni i obsługi 

1. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne: 

1) kierownik gospodarczy - konserwator na hali sportowej, 

2) główny księgowy, 

3) specjalista ds. płac, 

4) specjalista ds. gospodarczych, 

5) sekretarz szkoły, 

6) samodzielny referent ds. sekretariatu. 

2. W szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników obsługi: 

1) sprzątaczka, 

2) starszy woźny-konserwator, 

3) konserwator. 

3. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Staszicówka" tworzy się następujące 

stanowiska: 

1) kierownik schroniska, 

2) recepcjonista, 

3) sprzątaczka. 

4. Zadania pracowników administracji i obsługi zawiera Załącznik nr 3 (uchwała RP nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015).  . 

 

Rozdział VII otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 

31.08.2015). 

Zespoły przedmiotowe i zadaniowe 

 

§ 43 

 

 W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe: 
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1) zespół przedmiotów humanistycznych, 

2) zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 

3) zespół przedmiotów zawodowych, 

4) zespół nauczycieli uczących w klasach specjalnych, 

5) zespół wychowawczy, promocji zdrowia  i kultury fizycznej, 

6) zespoły zadaniowe. 

 

 Cele i zadania zespołów przedmiotowych. 

Przewodniczącymi zespołów są wybrani przez Radę Pedagogiczną nauczyciele. Każdy 

zespół pracuje wg ustalonego planu pracy, a w szczególności: 

1) nauczyciele przedmiotów pokrewnych korelują treści nauczania, 

2) nauczyciele tych samych przedmiotów uzgadniają między sobą: dobór programów, 

podręczników, lektur i literatury pomocniczej oraz kwestię oceny ucznia 

w zależności od stopnia trudności materiału, 

3) nauczyciele wspólnie przygotowują testy sprawdzające poziom opanowania przez 

uczniów treści programowych, 

4) opracowują przedmiotowe systemy oceniania, 

5) nauczyciele wspólnie przeprowadzają wewnątrzszkolne konkursy i olimpiady 

przedmiotowe, 

6) wspólnie opiniują programy autorskie i eksperymenty pedagogiczne, innowacje 

pedagogiczne, 

7) współpracują w uzupełnianiu wyposażenia gabinetów przedmiotowych, 

8) przewodniczący zespołów wyznaczają doświadczonego nauczyciela celem opieki 

nad młodym nauczycielem. 

 Formy opieki nad młodym nauczycielem: 

1) lekcje koleżeńskie, 

2) pomoc w opracowaniu rozkładów materiału, wymagań edukacyjnych i 

dostosowań, 

3) wskazówki metodyczne, 

4) udostępnienie pomocy naukowych i doradztwo w ich przygotowaniu, 

5) udostępnienie prywatnej literatury merytorycznej i metodycznej, 

6) współpraca z nauczycielem doradcą, 

7) systematyczne spotkania z opiekunem oraz wyznaczonym członkiem zespołu 

kierowniczego. 

 

 

Rozdział VIII otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 

31.08.2015). 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów 

 

§ 44 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Cele oceniania.  

1. Ocenianiu podlegają: 

 osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

 zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 

oraz jak powinien dalej się uczyć. 
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3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub 

efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w 

zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w 

niniejszym statucie. 

5. Oceny są jawne, zarówno dla uczniów jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

zachowaniu, postępach oraz trudnościach napotykanych w procesie uczenia się 

(ocena wskazuje uczniowi, co osiągnął, co zrobił dobrze, a czego nie pamięta, nie 

rozumie, nie umie, jak powinien się dalej uczyć);  

2) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

4) wdrożenie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, 

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach uczniów, 

a nauczycielom informacji o poziomie osiągnięcia założonych celów kształcenia, 

6) dać poczucie bezpieczeństwa wynikające z niezmienności i zgodności ze 

standardami, 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

§ 45 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Organizacja roku szkolnego: 

1. Przewiduje się podział roku szkolnego na dwa semestry (okresy): 

1) semestr I rozpoczyna się 01 września. Jeżeli dzień ten przypada w sobotę lub 

niedzielę to semestr I zaczyna się w pierwszym dniu roboczym po 01 września, 

2) semestr II, w klasach technikum programowo najwyższych, rozpoczyna się 

w pierwszym dniu roboczym po 15 tygodniu nauki roku szkolnego, 

3) semestr II, w klasach pozostałych, rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po 

18 tygodniu nauki roku szkolnego. 

2. Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych odbywa się dwukrotnie w ciągu roku 

szkolnego: 

1) na koniec I semestru - klasyfikacja śródroczna, 

2) na koniec roku klasyfikacja roczna. 

 

§ 46 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Postanowienia ogólne dotyczące wymagań edukacyjnych: 

1. Nauczyciele formułują wymagania edukacyjne ze swoich przedmiotów, 

odpowiadające poszczególnym poziomom umiejętności lub ocenom. 

2. Wymagania edukacyjne z tego samego przedmiotu prowadzonego przez różnych 

nauczycieli są jednakowe dla wszystkich klas równoległych i uwzględniają zapisy 
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zawarte w podstawach programowych dla całego danego etapu nauczania. 

Ujednolicenia dokonują zespoły przedmiotowe. 

3. Stopień uszczegółowienia powinien być taki, aby maksymalnie przybliżał uczniowi 

wymagania nauczyciela.  

4. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  

(prawnych opiekunów), o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania - w formie pisemnej do zeszytów 

przedmiotowych, w których uczniowie oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) po 

zapoznaniu potwierdzają własnoręcznym podpisem;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

kwalifikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

5. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas dostępne są 

w bibliotece  szkolnej. 

6. W klasach, gdzie wprowadzono zajęcia edukacyjne: wychowanie do życia w rodzinie, 

udział w zajęciach odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. Nieusprawiedliwione 

nieobecności ucznia, który zadeklarował chęć uczestnictwa na zajęciach, wiąże się 

z konsekwencją obniżenia oceny zachowania. 

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. Uczniowie informowani są 

na pierwszej godzinie z wychowawcą. 

 

 

§ 47 uchylony, treść przeniesiona do § 55 i  § 57 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

§ 48 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Wymagania edukacyjne:  

Ustala się następujące ogólne wymagania edukacyjne: 

 Wymagania podstawowe  

1) wiadomości: uczeń opanował określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawowych programach 

lub ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu 

w ciągu dalszej nauki, 

2) umiejętności: uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne o średnim stopniu trudności albo rozwiązuje zadania typowe 

o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela. 

 Wymagania ponadpodstawowe: 

1) wiadomości: uczeń opanował wiadomości przynajmniej na poziomie 

przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, 

2) umiejętności: uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) 

samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, a także potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. 

 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w zależności od przedmiotu. 

1) Formy ustne: 

• odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie, itp.), 

• wypowiedzi w klasie (określane jako aktywność), 
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• recytacja. 

2) Formy pisemne: 

• praca klasowa, 

• sprawdziany, 

• kartkówki, 

• zadania domowe, 

• dyktanda-pisanie tekstu ze słuchu, 

• testy,  

• prace dodatkowe. 

Pomiędzy formą ustną a pisemną, w zależności od celu, znajdą się takie szczegółowe 

formy wypowiedzi jak: referat, własna twórczość itp. 

 Formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne (dotyczą zajęć, podczas których 

uczymy, ćwiczymy i kontrolujemy sprawność oraz umiejętności praktyczne). 

 Termin sprawdzania i ogłaszania wyników prac pisemnych: 

1) prace klasowe, sprawdziany i testy powinny być oddawane najpóźniej po 

2 tygodniach, 

2) prace z języka polskiego maksymalnie po 3 tygodniach, 

3) sprawdzanie prac pisemnych przedłużone zostaje o czas usprawiedliwionej 

nieobecności nauczyciela. 

 Tydzień przed klasyfikacją nie należy przeprowadzać prac klasowych, sprawdzianów 

i testów. 

 Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek omówić na lekcji wymienione wyżej prace.  

 Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne. 

 Prace klasowe, sprawdziany i testy powinny być przechowywane w szkole do końca 

danego roku szkolnego. 

 Zasady wglądu uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) do prac pisemnych 

ustalają nauczyciele przedmiotu. Informację tę podają nauczyciele na pierwszym 

spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).  

 Okoliczności zwolnienia ucznia z prac pisemnych: 

1) nauczyciel przedmiotu ma prawo zwolnić ucznia z pisania kartkówki, jeżeli uczeń 

zgłosił na początku lekcji swoje nieprzygotowanie, a nauczyciel uzna je za 

zasadne, 

2) jeżeli usprawiedliwiona nieobecność ucznia jest dłuższa niż tydzień, nauczyciel 

przedmiotu ma prawo zwolnić ucznia z pisania pracy klasowej, sprawdzianu 

i testu. 

 Sposoby i terminy zaliczania sprawdzianów, prac klasowych i testów określają 

przedmiotowe zasady oceniania. 

 Terminy i formy poprawiania ocen niedostatecznych z w/w prac pisemnych ustalają  

nauczyciele przedmiotu w przedmiotowych zasadach oceniania. 

 

§ 49 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych: 

 Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz psychofizycznych ucznia: 

• posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym, 

• posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na 

podstawie tego orzeczenia,  
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• 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, 

• nieposiadającego orzeczenia lub opinii w/w, 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, 

• posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego - na podstawie tej opinii. 

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału ucznia w 

zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na 

rzecz kultury fizycznej. 

2. Postępowanie w celu obniżenia wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia 

z opinią przyjmuje następujący tok : 

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają pisemną opinię lub 

orzeczenie zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej do sekretariatu szkoły na początku roku szkolnego lub 

niezwłocznie po jej uzyskaniu. 

2) Wychowawca klasy zapoznaje z opinią lub orzeczeniem zespół nauczycieli 

uczących, którzy są zobowiązani na podstawie przekazanej opinii lub orzeczenia 

do obniżenia wymagań edukacyjnych. Fakt ten odnotowuje na odpowiedniej 

stronie dziennika lekcyjnego.  

3) Rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie, który dostarczyli opinię lub orzeczenie 

zespołu poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej 

wychowawcy klasy, mają prawo do zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi 

uwzględniającymi zalecenia w/w dokumentu, określonymi przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów. 

4) W przypadku zmiany nauczyciela w trakcie roku szkolnego lub w kolejnym roku 

szkolnym, wychowawca ma obowiązek zapoznania nowego nauczyciela 

przedmiotu    z wcześniej dostarczoną opinią lub orzeczeniem. 

5) Oryginał opinii lub orzeczenia dołącza się do akt osobowych ucznia. 

 

 

§ 50 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Ocenianie.  

1. Bieżące ocenianie odbywa się według sposobów i norm zawartych w przedmiotowych 

zasadach oceniania, a śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się według 

następującej skali: 

1) stopień celujący                 (cel)  6 

2) stopień bardzo dobry    (bdb)  5 

3) stopień dobry     (db)  4 

4) stopień dostateczny    (dst)  3 

5) stopień dopuszczający       (dop)  2 

6) stopień niedostateczny       (ndst)             1 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1) – 5). 
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3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 6). 

4. Przedmiotowe zasady oceniania wymagają akceptacji dyrektora szkoły. 

5. Ustalając ocenę uwzględniamy wymagania podstawowe i ponadpodstawowe 

z podziałem na wiadomości i umiejętności. 

6. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją fakt nieprzygotowania (braku zeszytu, pracy 

domowej); nauczyciel może odnotować ten fakt w dzienniku na stronie dotyczącej 

przedmiotu, w wyznaczonej rubryce wstawiając znak ,,-,,. Maksymalną ilość nie 

przygotowań z danego przedmiotu określają przedmiotowe zasady oceniania.. (Ich 

liczba w semestrze nie powinna być większa niż tygodniowy wymiar godzin 

przedmiotu). 

7. Nauczyciel ma prawo ocenić pozytywną pracę ucznia na lekcji, stawiając w dzienniku 

na stronie dotyczącej przedmiotu znak ,,+,, trzy plusy są równoznaczne z oceną 

bardzo dobrą. Szczegóły stosowania tego znaku i przeliczania go na ocenę regulują 

przedmiotowe zasady oceniania. 

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

celującą ocenę klasyfikacyjną, także w sytuacji, gdy tytuł laureata lub finalisty uczeń 

uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

9. Oceny cząstkowe nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika lekcyjnego.  

10. Oceny śródroczne i roczne nauczyciele wpisują do dziennika lekcyjnego, a po 

zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników klasyfikacji, oceny roczne wpisują 

do arkuszy ocen.  
11. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych ustala:  

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy nauczyciel 

praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk 

zawodowych lub wicedyrektor  szkoły,  

2) w pozostałych przypadkach nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor 

praktycznej nauki zawodu lub wicedyrektor  szkoły. 

12. Propozycji wystawienia oceny śródrocznej, klasyfikacyjnej rocznej lub końcowej 

oceny niedostatecznej z przedmiotu, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia i sam uczeń 

zostają powiadomieni na miesiąc przed klasyfikacją w każdym semestrze. 

Przewidywaną ocenę niedostateczną z przedmiotu wpisuje nauczyciel ołówkiem 

w oddzielnej rubryce dziennika lekcyjnego i podaje do wiadomości uczniom.  

13. Propozycje ocen niedostatecznych przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) 

wychowawca klasy na spotkaniach. Niestawienie się rodziców (prawnych opiekunów) 

na spotkania z wychowawcą będzie traktowane jako rezygnacja rodziców (prawnych 

opiekunów)  z informacji o przewidywanych wynikach nauczania. Obecność na 

spotkaniu, rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają swoim podpisem na liście 

obecności w dzienniku lekcyjnym.  

14. Nauczyciel ma również prawo do wystawienia oceny niedostatecznej semestralnej lub 

rocznej, jeśli nie wstawił propozycji tej oceny ołówkiem na miesiąc przed klasyfikacją 

(sytuacja ta może mieć miejsce w przypadku braku postępów w nauce w ciągu 

miesiąca, o którym mowa w ust.11).  

 Pozytywne oceny śródroczne i roczne z przedmiotów nauczania  muszą być 

przedstawione uczniowi przynajmniej na 2 dni robocze przed zebraniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.  

16. Wystawiane oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych 

opiekunów), na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

 

§ 51 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 
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Zasady oceniania w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

1. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest 

 oceną opisową. 

 2. Wyjątkiem od tej zasady jest ocena z religii/etyki, którą wystawia się wg skali od 1 do 6 

 obowiązującej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile. 

3. Ocena śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub 

 znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

 edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem  

 indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 

 przepisów. 

5. Każdy nauczyciel określa dla poszczególnych uczniów indywidualne kierunki  

 oddziaływania w celu osiągnięcia postępów z zakresu danego przedmiotu. 

6. Przy formułowaniu oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych uwzględnia się jedynie 

 sukcesy, a nie porażki uczniów. 

7. Nauczyciele na początku nauki informują uczniów oraz rodziców o tym jakie mają 

 specyficzne potrzeby w związku z właściwym przebiegiem zajęć oraz jakie efekty 

 spodziewają się uzyskać. 

8.Ocenę opisową podsumowującą osiągnięcia za semestr i rok nauki dokonuje wychowawca 

 klasy po konsultacji z zespołem nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. 

9. Przedmiotem oceniania są następujące rodzaje edukacji: 

 Zajęcia stanowiące realizację podstawy programowej: 

• Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

• Wychowanie fizyczne 

• Przysposobienie do pracy 

 Zajęcia wspomagające funkcjonowanie społeczne i aktywizujące ucznia, dla których 

prowadzona jest odrębna dokumentacja: 

• Zajęcia rewalidacyjne 

•   Zajęcia sportowe 

•   Zajęcia kształtujące kreatywność  

10.Uczniowie są informowani na bieżąco o swoich osiągnięciach przez każdego nauczyciela 

 w formie ustnej lub pisemnej w zeszycie. 

11.Rodzice są informowani o postępach edukacyjnych i zachowaniu ucznia podczas 

 indywidualnych kontaktów z nauczycielami oraz na spotkaniach śródsemestralnych z 

 wychowawcą. 

 

§ 52 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015).  

 

Procedury zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub opinii 

specjalisty o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na 

podstawie zaświadczenia lekarskiego lub opinii specjalisty o braku możliwości 

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

opinii. 

3. W wyjątkowych sytuacjach zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania 

fizycznego mogą rodzice (opiekunowie prawni) poprzez dokonanie umotywowanego 

usprawiedliwienia. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać 

jednego tygodnia w semestrze. 

4. Postępowanie w celu umożliwienia dyrektorowi szkoły podjęcia decyzji 

o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego: 
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1) Uczeń (pełnoletni) lub rodzice (opiekunowie prawni) ucznia niepełnoletniego, 

składają w sekretariacie szkoły podanie do dyrektora szkoły z załączonym 

zaświadczeniem lekarskim lub opinią specjalisty o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia dziecka w zajęciach wychowania fizycznego. 

2) Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od 

lekarza lub opinii od specjalisty (do 14 dni roboczych od daty wystawienia), jednak 

nie później niż:  

• w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza – do 30 września danego roku 

szkolnego,  

• w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – do 14 dni roboczych od 

rozpoczęcia II półrocza,  

• w przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu 

roku szkolnego poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po 

uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego (tj. nie później niż 14 dni roboczych od 

pierwszego dnia zwolnienia z ćwiczeń lub zajęć wychowania fizycznego). 

3) Zwolnienie nie dostarczone w terminie, o którym mowa w ust. 2), będzie ważne od 

daty jego złożenia w sekretariacie szkoły. 

4) Zaświadczenie lekarskie lub opinia specjalisty zwalniająca ucznia z ćwiczeń 

fizycznych z datą wsteczną względem daty wystawienia dokumentu przez lekarza, 

będzie respektowane od daty złożenia zaświadczenia w sekretariacie szkoły. 

5) Na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust.1), dyrektor szkoły w terminie 14 

dni roboczych podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z określonych  lub wszystkich 

ćwiczeń fizycznych bądź zajęć wychowania fizycznego na czas określony w tej 

opinii.  

6) O wydanej decyzji dyrektora, o której mowa w ust. 5), poinformowany zostaje 

nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, wychowawca, higienistka 

szkolna oraz rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń. Fakt przyjęcia 

informacji do wiadomości w/w potwierdzają podpisem złożonym na dokumencie 

decyzji.   

7) W przypadku decyzji odmownej, rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń 

mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty Delegatura w Pile, w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania.  

8) Nauczyciel wychowania fizycznego odnotowuje okres zwolnienia ucznia w dzienniku 

lekcyjnym danej klasy na określonej przez dyrektora stronie, a higienistka szkolna 

w dokumentacji medycznej. 

9) Uczeń zwolniony z ćwiczeń zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny 

na tych zajęciach, podczas których zapoznaje się z treściami podstawy programowej. 

10) Tylko w szczególnych, uzasadnionych przypadkach i gdy lekcje wychowania 

fizycznego stanowią pierwsze lub ostatnie zajęcia w danym dniu oraz po złożeniu 

przez rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, pisemnego 

oświadczenia o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie, dyrektor może zwolnić 

ucznia z obowiązku uczestnictwa w tych zajęciach.  

11) O wydanej decyzji dyrektora, o której jest mowa w ust. 10), poinformowany zostaje 

nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, wychowawca, higienistka 

szkolna oraz rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń. Fakt przyjęcia 

informacji do wiadomości w/w potwierdzają podpisem złożonym na dokumencie 

decyzji.   

12) Decyzja dyrektora wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1) oraz w ust.10, 

zostaje dołączona do akt osobowych ucznia. 

13) Uczniowi zwolnionemu z obowiązku przebywania na zajęciach wychowania 

fizycznego, wychowawca zaznacza w dzienniku lekcyjnym nieobecności 

usprawiedliwione.  
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14) Jeśli, na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub opinii specjalisty, istnieje 

konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy 

niż 1 miesiąc, należy je przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego w formie 

kserokopii otrzymanej od higienistki szkolnej.  

15) Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest przechowywać kserokopię 

dokumentu, o którym mowa w ust.14, do końca roku szkolnego, tj. 31 sierpnia, a 

higienistka szkolna oryginał w/w dokumentu przechowuje do końca etapu 

edukacyjnego.  

16) Jeśli, na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub opinii specjalisty, istnieje 

konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż 1 

miesiąc, należy rozpocząć procedurę, o której mowa w ust. 1). W przypadku 

dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń (opinii) dyrektor szkoły wydaje 

decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych 

zaświadczeń. 

17) Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany uwzględnić zalecenia lekarza 

w pracy z uczniem zwolnionym z wykonywania określonej grupy ćwiczeń. 

18) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

,,zwolniony” albo ,,zwolniona”.  

19) W przypadku czasowego zwolnienia nie przekraczającego połowy zajęć w semestrze 

i  podstaw do wystawienia oceny oraz częściowego zwolnienia uzyskanego na 

podstawie zaświadczenia lekarskiego lub opinii  specjalisty dotyczącej ograniczeń 

w wykonywaniu określonej grupy ćwiczeń, uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej 

lub końcoworocznej.  

20) Uczeń, którego zwolnienie z ćwiczeń lub zajęć wychowania fizycznego obejmowało 

wyłącznie jeden semestr może otrzymać końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną na 

podstawie uzyskanej pozytywnej oceny śródrocznej. 

21) Z niniejszą procedurą co roku zapoznaje/przypomina: 

• wychowawca klasy:    

- rodziców/rodzicom (prawnych opiekunów/prawnym opiekunom) na pierwszym 

w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami,  

•  nauczyciel wychowania fizycznego uczniów/uczniom na pierwszych w danym 

roku szkolnym zajęciach. 

 

 

§ 53 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015).  

 

Procedury zwolnienia ucznia z  zajęć informatyki. 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć informatyki, na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego lub opinii specjalisty o ograniczonych możliwościach 

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

opinii. 

Postępowanie w celu umożliwienia dyrektorowi decyzji o zwolnieniu ucznia z zajęć 

informatyki. 

1) Uczeń (pełnoletni) lub rodzice (opiekunowie prawni) ucznia niepełnoletniego, 

składają w sekretariacie szkoły podanie do dyrektora szkoły z załączonym 

zaświadczeniem lekarskim lub opinią specjalisty o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia dziecka w zajęciach informatyki. 

2) Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od 

lekarza lub opinii od specjalisty (do 14 dni roboczych od daty wystawienia), jednak 

nie później niż:  
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• w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza – do 30 września danego roku 

szkolnego,  

• w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – do 14 dni roboczych od 

rozpoczęcia II półrocza,  

• w przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu 

roku szkolnego poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po 

uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego (tj. nie później niż 14 dni roboczych od 

pierwszego dnia zwolnienia z informatyki). 

3) Zwolnienie nie dostarczone w terminie, o którym mowa w ust. 2), będzie ważne od 

daty jego złożenia w sekretariacie szkoły. 

4) Zaświadczenie lekarskie lub opinia specjalisty zwalniająca ucznia z informatyki z datą 

wsteczną względem daty wystawienia dokumentu przez lekarza, będzie respektowane 

od daty złożenia zaświadczenia w sekretariacie szkoły. 

5) Na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1), dyrektor szkoły w terminie 14 

dni roboczych podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z informatyki na czas określony 

w tej opinii.  

6) O wydanej decyzji dyrektora, o której mowa w ust. 5), poinformowany zostaje 

wychowawca, nauczyciel prowadzący zajęcia informatyki, higienistka szkolna oraz 

rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń. Fakt przyjęcia informacji do 

wiadomości w/w potwierdzają podpisem złożonym na dokumencie decyzji.   

7) Decyzja dyrektora wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1), zostaje dołączona 

do akt osobowych ucznia. 

8) W przypadku decyzji odmownej, rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń 

mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty Delegatura w Pile, w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania.  

10) Nauczyciel informatyki odnotowuje okres zwolnienia ucznia w dzienniku lekcyjnym 

danej klasy na określonej przez dyrektora stronie, a higienistka szkolna 

w dokumentacji medycznej.  

11) Uczniowi zwolnionemu z obowiązku przebywania na zajęciach informatyki, 

wychowawca zaznacza w dzienniku lekcyjnym nieobecności usprawiedliwione.  

12) Nauczyciel informatyki zobowiązany jest przechowywać kserokopię dokumentu, o 

którym mowa w ust.14, do końca roku szkolnego, tj. 31 sierpnia, a higienistka szkolna 

oryginał w/w dokumentu przechowuje do końca etapu edukacyjnego.  

13) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć informatyki uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,  w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony” albo ,,zwolniona”.  

14) Z niniejszą procedurą zapoznaje: 

• wychowawca klasy:    

-  uczniów na pierwszej godzinie z wychowawcą w danym roku szkolnym,  

- rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym w danym roku szkolnym 

zebraniu z rodzicami,  

•  nauczyciel informatyki uczniów na pierwszych w danym roku szkolnym 

zajęciach. 

 

§ 54 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Procedury zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek ucznia (pełnoletniego) lub w przypadku ucznia 

niepełnoletniego, jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym 

niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką 
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dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w 

tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

2. Zwolnienie dotyczy całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

Postępowanie w celu umożliwienia dyrektorowi podjęcia decyzji o zwolnieniu ucznia 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

1) Uczeń (pełnoletni) lub rodzice (opiekunowie prawni) ucznia niepełnoletniego, 

składają w sekretariacie szkoły podanie do dyrektora szkoły z załączoną opinią 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym 

niepublicznej poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania o zwolnieniu ucznia z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego. 

2) Na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust.1), dyrektor szkoły w terminie 14 

dni roboczych podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka 

obcego nowożytnego na czas określony w tej opinii (orzeczeniu). 

 O wydanej decyzji dyrektora, o której mowa w ust. 2), poinformowany zostaje 

wychowawca, nauczyciel prowadzący zajęcia z języka obcego nowożytnego oraz 

rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń. Fakt przyjęcia informacji do 

wiadomości w/w potwierdzają podpisem złożonym na dokumencie decyzji.   

 Decyzja dyrektora wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1), zostaje dołączona 

 do akt osobowych ucznia i przechowuje się ją do końca etapu edukacyjnego. 

 W przypadku decyzji odmownej, rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń 

 mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do Wielkopolskiego Kuratora 

 Oświaty Delegatura w Pile, w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania.  

 Nauczyciel języka obcego nowożytnego odnotowuje okres zwolnienia ucznia 

w dzienniku lekcyjnym  danej klasy na określonej przez dyrektora stronie. 

 Uczniowi zwolnionemu z obowiązku przebywania na zajęciach języka obcego 

nowożytnego, wychowawca zaznacza w dzienniku lekcyjnym nieobecności 

usprawiedliwione.  

 W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, 

w dokumentacji wpisuje się ,,zwolniony” albo ,,zwolniona”. 

 

§ 55 otrzymuje brzmienie (uchwała RP nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Klasyfikacja. 

1. Oceny klasyfikacyjne z przedmiotów ustalają nauczyciele uczący poszczególnych 

przedmiotów. 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę (50%) czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń lub jego rodzice 

(prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły podanie o wyznaczenie egzaminu 

(egzaminów) klasyfikacyjnego (ych) przed radą klasyfikacyjną.  

3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
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4. Wychowawca klasy sprawdza uwarunkowanie formalne (% nieobecności na 

wymienionych zajęciach, czy są one usprawiedliwione, czy nie) i sporządza pisemną 

informację dla dyrektora w podaniu. 

5. Jeżeli wszystkie nieobecności na rozpatrywanych zajęciach edukacyjnych są 

usprawiedliwione, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wyznaczeniu terminów 

egzaminu, uzgadniając je z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), zgodę na egzamin może wyrazić 

Rada Pedagogiczna. 

7. Dla ucznia, który z powodu usprawiedliwionej nieobecności jest nieklasyfikowany 

z zajęć praktycznych, szkoła organizuje dodatkowe zajęcia umożliwiające 

uzupełnienie programu nauczania. 

8. Liczba ocen cząstkowych z przedmiotu nie powinna być w semestrze mniejsza niż 

trzy. W połowie semestru każdy uczeń powinien mieć co najmniej dwie oceny 

cząstkowe, z każdego przedmiotu zawartego w ramowym planie nauczania . 

9. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i zachowania ucznia oraz ustaleniu- wg skali określonej w statucie szkoły- 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

10. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej są oceny cząstkowe. Ocena ta nie musi 

być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

11. Przy klasyfikacji rocznej bierze się pod uwagę ocenę klasyfikacyjną śródroczną. 

12. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny cząstkowej. Zasady poprawy określają 

przedmiotowe zasady oceniania. 

13. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna 

może wyrazić zgodę na egzamin w celu uzyskania wyższych niż przewidywane 

rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych Szczegółowe warunki i tryb zawarte są w przedmiotowych 

zasadach oceniania. 

14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

15. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje z  wyróżnieniem lub kończy 

szkołę z wyróżnieniem uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji, uzyska średnią 

ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

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

celującą oceną klasyfikacyjną, także w sytuacji, gdy tytuł laureata lub finalisty uczeń 

uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej 

17. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (semestr programowo 

wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej.  

18. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

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

19. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 15, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest 

liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

 Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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 Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.17 nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

 W przypadku stwierdzenia, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny 

przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Uczeń może przystąpić do w/w 

sprawdzianu, także po semestrze programowo najwyższym.  

 Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 22, 

przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami).  

 Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 22, 

przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, a w przypadku, zajęć praktycznych, 

zajęć laboratoryjnych oraz innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń  lub doświadczeń, w formie 

zadań praktycznych. 

 Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 22, z 

informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

 Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 22,  

przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo  nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

 Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 22, sporządza 

się protokół, zawierający w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania sprawdzające;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 Do protokołu, o którym mowa w ust. 27, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji, o której mowa w ust. 26 na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład 

komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

30. Klasyfikacja uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.  

1) Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych z powodu nieobecności 

ucznia na zajęciach, przekraczającej połowę (50%) czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń lub jego rodzice na radzie 
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klasyfikacyjnej składają do dyrektora szkoły podanie o umożliwienie 

kontynuowania dalszej nauki. Wychowawca klasy sprawdza uwarunkowanie 

formalne ( % nieobecności na wymienionych zajęciach, czy są one 

usprawiedliwione, czy nie) i sporządza pisemną informację dla dyrektora, 

dołączoną do podania 

2) Jeżeli wszystkie. nieobecności na rozpatrywanych zajęciach edukacyjnych 

są usprawiedliwione, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o kontynuacji lub 

przerwaniu nauki.  

3) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), zgodę na 

kontynuowanie nauki może wyrazić Rada Pedagogiczna. 

31. Wydłużenie etapu edukacyjnego uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy  

1) Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki o jeden rok  

2) Decyzję o przedłużeniu nauki podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu 

pozytywnej opinii zespołu nauczycieli, którego zadaniem jest planowanie 

i udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody ucznia 

lub jego rodziców/ (prawnych opiekunów). 

3) Decyzję o wydłużeniu okresu nauki podejmuje się nie później niż do końca lutego 

w ostatnim roku nauki. 

32. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia  na zakończenie klasy programowo 

najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia 

w porozumieniu z jego rodzicami ( prawnymi opiekunami). 

 

§ 56 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Egzamin poprawkowy. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy 

z tych zajęć. 

 Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po semestrze programowo 

najwyższym. 

 Egzaminu poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, a w przypadku, 

zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych oraz innych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń  lub 

doświadczeń, w formie zadań praktycznych. 

 Egzamin poprawkowy z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

 Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

 Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo  nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

 Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu poprawkowego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  
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5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września. 

 Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji, o której mowa w ust. 6, na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład 

komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

 Zakres materiału egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego uczeń otrzymał 

ocenę niedostateczną obejmuje II semestr danego roku szkolnego. W przypadku, gdy 

uczeń posiadał ocenę niedostateczną w semestrze I z tego przedmiotu i nie zaliczył 

materiału zgodnie z brzmieniem ust. 2,3,4, egzamin poprawkowy obejmuje cały rok 

szkolny. 

 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w 

wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 

dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku 

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

 W przypadku stwierdzenia, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie 

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, przeprowadza się ponowny 

egzamin poprawkowy. Uczeń może przystąpić do w/w egzaminu, także po semestrze 

programowo najwyższym.  

 Egzamin poprawkowy, o którym mowa w ust. 13, przeprowadza się nie później niż 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin, o którym mowa w ust. 

13, przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, a w przypadku, zajęć praktycznych, 

zajęć laboratoryjnych oraz innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń  lub doświadczeń, w formie 

zadań praktycznych. 

 Egzamin poprawkowy, o którym mowa w ust. 13, z informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 Egzamin poprawkowy, o którym mowa w ust. 13,  przeprowadza komisja, w której 

skład wchodzą: 

 dyrektor szkoły albo  nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

 Egzamin poprawkowy, o którym mowa w ust. 13, sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania sprawdzające;  



 

42 

 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 Do protokołu, o którym mowa w ust. 17, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji, o której mowa w ust. 16 na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład 

komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

 Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych  obowiązkowych zajęć 

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

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

 Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja 

dotycząca egzaminu poprawkowego, jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom) u wicedyrektora szkoły. 

 

 

 

§ 57 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

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

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

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok 

nauki, 

2) spełniający obowiązek nauki poza szkołą, 

3) ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż wynika to ze świadectwa 

szkolnego, 

4) zmieniający typ szkoły lub profil zawodowy. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek nauki 

poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin 

klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

7. Egzaminu klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8.  Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych oraz innych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 

prowadzenie ćwiczeń  lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 
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9. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.. 2, 3 i 4 pkt 1), 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych - jako przewodniczący komisji, 

w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt  2), przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia 

obowiązku nauki poza szkołą. w skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczy, 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin;  

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę 

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

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

17. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

18. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć 

praktycznych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia 

umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 

19. W przypadkach nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się – nieklasyfikowany.  

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego.  

21. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. w przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny przeprowadza się sprawdzian 

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

(semestralną) ocenę    z danych zajęć  edukacyjnych. 
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22. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

23. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja 

dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom) u wicedyrektora szkoły.  

 

§ 58 uchylony, treść przeniesiona do § 49 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z 

dnia 31.08.2015). 

 

§ 59 uchylony, treść przeniesiona do Załącznika nr 4 Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

zachowania (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 60 uchylony, treść przeniesiona do Załącznika nr 4 Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

zachowania (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

§ 61 uchylony (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 62 uchylony, treść przeniesiona do § 49 i  § 55 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

Rozdział IX 

Uczniowie szkoły 

 

§ 63 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) członkostwa  we wszystkich organizacjach działających na terenie szkoły, 

2) przynależności do samodzielnie wybranych kółek i klubów, 

3) przedstawienia wychowawcy, dyrektorowi lub innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień, 

4) zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

5) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich, 

6) wyrażania opinii, wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na 

nie wyjaśnień i odpowiedzi, 

7) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia, 

8) korzystania z opieki medycznej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

9) korzystania z pomocy materialnej (stypendiów, zapomóg, paczek 

żywnościowych),  

10) korzystania ze zorganizowanych przez szkołę obozów, biwaków i wycieczek (nie 

należy organizować wycieczek i biwaków w tygodniu przed klasyfikacją), 

11) wystąpienia do Rady Rodziców w celu otrzymania określonej kwoty pieniężnej 

pokrywającej częściowo koszty wycieczki lub innych uzasadnionych potrzeb oraz  

poznania celowości wydatków Rady Rodziców; w tym celu Rada Rodziców składa 

co najmniej raz w roku pisemne sprawozdanie z działalności finansowej na 

zebraniach samorządów klasowych, 

12) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach 

zgodnie ze możliwościami, 

13) jawnego oceniania: oceny te uczeń otrzymuje wyłącznie za wiadomości 

i umiejętności; zachowanie ocenia się oddzielnie, 

14) informacji o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych i sprawdzianów 

z większej partii materiału tydzień wcześniej (w ciągu dnia takich prac nie może 

być więcej niż jedna, a w ciągu tygodnia trzy); zapowiedź pracy pisemnej winna 

być odnotowana      w dzienniku, w przypadku naruszenia tej zasady klasa może 

odmówić pisania pracy klasowej; kartkówki i dyktanda nie podlegają tej zasadzie; 
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prace klasowe i sprawdziany powinny być oddawane najpóźniej po dwóch 

tygodniach, a kartkówki po tygodniu; tydzień przed klasyfikacją nie należy 

przeprowadzać prac klasowych, oceny końcowe z przedmiotów nauczania muszą 

być podane uczniowi przynajmniej na 7 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym 

Rady Pedagogicznej, 

15) dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela, gdy ma trudności z opanowaniem 

materiału, 

16) zwolnienia z odpowiedzi ustnej w danym dniu, jeśli jego numer w dzienniku jest 

zgodny z wylosowanym przez przedstawiciela SU w obecności nauczyciela szkoły 

tzw. numerek szczęścia, 

17) zdawania egzaminu poprawkowego, jeżeli w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, 

18) zdawania egzaminu klasyfikacyjnego z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej 

z powodu usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania,  

19) wygłaszania jawnie i na zebraniach oraz w rozmowach z nauczycielami własnego 

zdania, za co nie może być pociągany do odpowiedzialności, ani szykanowany, 

20) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii 

nie zadaje się prac domowych (z wyjątkiem klas programowo najwyższych), 

wejścia do klasy i brania udziału w lekcji w przypadku spóźnienia, 

21) korzystania z pomocy uczniów klas starszych, 

22) ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej indywidualnym tokiem nauczania, 

23) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 

społecznej. 

24) do nauczania indywidualnego, na podstawie orzeczenia  o potrzebie kształcenia 

indywidualnego, które jest wydawane na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) poparty zaświadczeniem lekarskim lub opinią poradni. 

 

§ 64 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać  Statutu Szkoły w tym szczególnie: 

1) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać i szanować jej dobre 

tradycje, 

2) systematycznie poszerzać swą wiedzę i umiejętności, 

3) punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne, 

4) usprawiedliwiać godziny nieobecne w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły; 

w przypadku uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – specjalnej i w Szkole 

Przysposabiającej do Pracy w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły, 

5) podczas zajęć szkolnych zachowywać się w sposób sprzyjający utrzymywaniu 

atmosfery rzetelnej pracy, zachowywać podczas zajęć ciszę na korytarzach i 

w otoczeniu szkoły,  

6) informować rodziców (prawnych opiekunów) o terminach spotkań z wychowawcą 

(niestawienie się rodziców (prawnych opiekunów) na spotkanie będzie traktowane 

jako rezygnacja rodziców (prawnych opiekunów) z informacji o postępach 

dziecka), 
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7) przestrzegać zasad współżycia społecznego: okazywać szacunek dorosłym 

i kolegom, 

8) przestrzegać przepisów Kodeksu Pracy podczas odbywania praktycznej nauki 

zawodu w zakładach pracy, 

9) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, 

10) postępować uczciwie, być prawdomównym, rzetelnie wykonywać swoje 

obowiązki, 

11) szanować poglądy i przekonania innych ludzi, 

12) szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, 

13) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody; sprawca zniszczeń zostanie 

zobowiązany do ich naprawy lub poniesienia odpowiedzialności materialnej za ich 

zniszczenie, 

14) korzystać z doświadczeń starszych, brać z nich przykład, korzystać z ich rady 

i pomocy, 

15) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie pali 

tytoniu, w tym również e-papierosa, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków, 

dopalaczy lub innych środków odurzających, ani w szkole, ani poza nią,  

16) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,  

17) w okresie jesienno-zimowym pozostawiać okrycie wierzchnie w szatni, 

18) bez zgody nauczyciela nie używać w czasie trwania zajęć edukacyjnych urządzeń 

komunikacyjnych, 

19) nie przynosić do szkoły kosztownych przedmiotów i rzeczy, za które szkoła nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

pozostawione bez opieki rzeczy osobiste w tym torby i plecaki na korytarzach, 

20) respektować wszystkie polecenia  nauczyciela związane z organizacją lekcji, 

innych zajęć edukacyjnych oraz imprez szkolnych, 

21) szanować symbole narodowe i religijne, własne i cudze, 

22) dbać o schludny wygląd, 

23) nosić w czasie trwania obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających 

z programu nauczania określony strój ochronny. 

• Strój hotelarza powinien składać się z: 

- dziewczęta: czarna lub granatowa garsonka, biała bluzka, ciemne obuwie na 

niskim obcasie, identyfikator; 

- chłopcy: ciemny garnitur, biała koszula, muszka lub krawat, ciemne obuwie, 

identyfikator. 

 Ubiór służbowy cechuje prostota kroju, niewymyślny fason. Dominuje styl 

klasyczny. 

• Strój do obsługi konsumenta powinien składać się: 

   - dziewczęta: czarna lub granatowa spódnica, biała bluzka, jasne rajstopy, 

ciemne obuwie na niskim obcasie, identyfikator; 

   - chłopcy: czarne spodnie, biała koszula, kamizelka, muszka, ciemne obuwie, 

identyfikator. 

• Strój obowiązujący ucznia w czasie trwania praktycznej nauki zawodu 

oraz odbywających się w pracowniach gastronomicznych: 

    - dziewczęta i chłopcy: fartuch biały płócienny lub spodnie i bluza płócienna, 

czapka, chustka lub furażerka, zapaska, rękawice ochronne, płócienna ścierka do 

naczyń. 

• Strój obowiązujący ucznia na zajęciach wychowania fizycznego 

sportowych oraz zajęciach korekcyjno-wyrównawczych o charakterze 

ruchowym obowiązuje strój sportowy składający się z: 

- koszulki, spodenek, skarpet, obuwia sportowego, a w określonych warunkach 

dresu. 
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• Na wszystkie uroczystości szkolne obowiązuje strój galowy. 

 

 

 

§ 65 

Nagrody uczniowskie. 

1. Za wzorową i przykładną postawę, naukę i frekwencję, udział w olimpiadach, 

konkursach i zawodach sportowych, uczeń może otrzymać nagrodę w formie: 

1) wyróżnienia lub pochwały wychowawcy klasy, 

2) wyróżnienia lub pochwały dyrektora szkoły, 

3) wyróżnienia lub pochwały dyrektora szkoły udzielonego publicznie przed całą 

społecznością szkoły, 

4) listu pochwalnego do rodziców (prawnych opiekunów), 

5) nagrody rzeczowej ufundowanej przez Radę Rodziców, 

6) wpisu do kroniki szkolnej. 

 

§ 66 

Kary 

1. Kary zostają wymierzone w przypadku, gdy inne środki wychowawcze nie odnoszą 

pozytywnych skutków. Stosowane są za naruszenie statutu lub regulaminów szkoły. 

W zależności od stopnia wykroczenia stosuje się następujące kary: 

1) nagana udzielona przez wychowawcę w obecności całej klasy, wpisana do 

dziennika lekcyjnego z pisemnym powiadomieniem rodzica (prawnego opiekuna), 

2) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów), 

wpisem do dziennika lekcyjnego i akt ucznia, 

3) nagana z zastrzeżeniem wydalenia ze szkoły z pisemnym powiadomieniem 

rodziców (prawnych opiekunów) i wpisem do akt ucznia, 

4) skreślenie z listy uczniów, 

5) obniżenie oceny zachowania, 

6) czasowe lub stałe ograniczenie wybranych praw (decyzję podejmuje RP 

w porozumieniu z SU), 

2. Skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły może nastąpić za: 

1) szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, 

2) szkodliwy wpływ na kolegów, 

3) chuligaństwo, 

4) kradzieże, 

5) picie alkoholu, 

6) udowodnione zażywanie i rozprowadzanie narkotyków lub innych substancji 

uzależniających, 

7) rażącą absencję, 

8) narażanie innych osób na sytuacje zagrażające życiu. 

3. Uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) zostają powiadomieni pisemnie o skreśleniu 

z listy uczniów wraz z uzasadnieniem. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia 

Statutu Szkoły, Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego 

może podjąć decyzję o pominięciu gradacji kar, tak, aby otrzymana kara była 

adekwatna do popełnionego wykroczenia. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od decyzji o przyznanej karze 

do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni roboczych. Odwołanie od decyzji o przyznanej 

karze kierują do sekretariatu szkoły. W przypadkach spornych rodzic (prawny 

opiekun) ucznia ma prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru 

pedagogicznego, zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania 

administracyjnego (KPA). 
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Rozdział X uchylony (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

 

 

Rozdział XI otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 

31.08.2015). 

Kształcenie dorosłych 

 

§ 68 

 

1. Kształcenie Dorosłych odbywające się w systemie zaocznym obejmuje: 

1) Szkołę policealną, 

2) Liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

3) Kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

2. Dyrektor szkoły może za zgodą władz oświatowych zorganizować klasy kształcące 

w innych zawodach, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby występujące na rynku pracy. 

3. Słuchaczem szkoły policealnej może zostać absolwent liceum ogólnokształcącego lub 

technikum. 

4. Słuchaczem liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może zostać absolwent 

gimnazjum,  absolwent zasadniczej szkoły zawodowej rozpoczyna naukę od trzeciego 

semestru. 

5. Kwalifikacyjne kursy zawodowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły 

przynajmniej gimnazjum. 

 

§ 69 

 

1. Organami szkoły na wydziale zaocznym są: 

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna Wydziału Zaocznego 

3) Samorząd Słuchaczy. 

§ 70 

 

 Wymienione typy kształcenia realizują zatwierdzone programy nauczania w układzie 

semestralnym.  

 Na początku każdego semestru ustala się liczbę konsultacji w semestrze oraz 

harmonogram tych konsultacji. 

 Kształcenie opiera się na samodzielnej nauce słuchacza organizowanej 

i ukierunkowanej przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w formie: 

1) konferencji instruktażowych, 

2) konsultacji zbiorowych, 

3) poprawiania i recenzowania oraz oceniania prac kontrolnych. 

 Słuchacz zobowiązany jest do napisania w każdym semestrze jednej pracy kontrolnej 

z każdego przedmiotu. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy 

kontrolnej jest obowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela drugą 

pracę kontrolną. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne słuchacz otrzymuje do 

wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

5. Konsultacja trwa 45 min. lub 1,5 godz. w zależności od potrzeb i możliwości szkoły. 

6. W czasie trwania jednego semestru organizowane są dwie konferencje instruktażowe: 

wprowadzająca do pracy w semestrze, która rozpoczyna naukę w każdym semestrze 

i ma charakter informacyjno – organizacyjny oraz podsumowująca semestr przed 
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rozpoczęciem egzaminów semestralnych. Tematy podejmowane na pierwszej 

konferencji to  m.in. zapoznanie słuchaczy z programem i materiałem nauczania 

przewidzianym do realizacji w danym semestrze nauki, zagadnienia pracy umysłowej, 

planowanie toku i metodyki uczenia się przedmiotów. Na drugiej konferencji 

instruktażowej dokonuje się podsumowania wyników pracy w semestrze, przedstawia 

się harmonogram egzaminów. 

7. Konsultacje zbiorowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z najtrudniejszymi partiami 

materiału w programach nauczania poszczególnych przedmiotów, udzielanie 

wskazówek metodycznych i instruktażu mającego ułatwić samodzielne opanowanie 

pozostałego materiału objętego tym programem oraz kontrolę wiadomości słuchaczy. 

8. uchylony. 

 

§ 71 

 

1. Ocenianie słuchaczy w szkole zaocznej odbywa się według sześciostopniowej skali 

ocen zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów w szkole dziennej. Oceny ustala się po każdym semestrze 

i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub 

ukończenia przez niego szkoły. 

2. W szkole zaocznej zachowania słuchacza nie ocenia się. 

3. Słuchacz otrzymuje indeks, w którym wpisywane są przedmioty i oceny z egzaminów 

semestralnych, które powinien zaliczyć. W  przypadku wystąpienia różnic 

programowych, słuchacz zobowiązany jest do zdania egzaminów klasyfikacyjnych  

z tych przedmiotów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna Wydziału 

Zaocznego.  

4. Ocena z egzaminu wpisywana jest w dzienniku, arkuszu ocen, protokole 

egzaminacyjnym oraz indeksie słuchacza. 

5. Słuchacz kwalifikacyjnych kursów zawodowych przygotowuje pracę zaliczeniową                  

z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania.  

 

§ 72 

 

1. Słuchacz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, który ukończył semestr 

programowo najwyższy i ukończył szkołę ma prawo przystąpić do egzaminu 

maturalnego. 

2. Słuchacz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i Szkoły Policealnej ma prawo 

przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

 

§ 73 

 

1. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na 

poszczególne obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, 

w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczanego na każde z tych konsultacji oraz 

uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny co najmniej dopuszczające. 

2. Do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie 

uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, pod 

warunkiem, że z wymaganych ćwiczeń  i prac kontrolnych uzyskał ocenę pozytywną. 

Plan egzaminów pisemnych i ustnych ustala dyrektor szkoły. 

3. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych egzamin semestralny z języka 

polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z wymienionych zajęć, ustala się 

na podstawie wyników przeprowadzonych egzaminów. 
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4. W przypadku zajęć edukacyjnych innych niż wymienione w ust. 3 egzaminy 

semestralne przeprowadza się w formie pisemnej albo ustnej. 

5. W Szkole Policealnej kształcącej w formie zaocznej słuchacz zdaje w każdym 

semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu, w którym się 

kształci. 

6. Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego 

praktycznego ma formę zadania praktycznego 

7. W przypadku zajęć edukacyjnych innych niż wymienione w ust. 5 i 6 egzaminy 

semestralne przeprowadza się w formie pisemnej albo ustnej zgodnie ustaleniami 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania.  

8. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań  

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.  

9. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba 

zestawów zadań musi być większa o dwa od liczby słuchaczy przystępujących do 

egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw zadań.  

10. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie 

zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

Słuchacz losuje jedno zadanie. 

11. Słuchacz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych może być zwolniony z części 

ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał 

ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą  

12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 11., jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 

semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu 

semestralnego. 

13. Słuchacze, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do egzaminów 

semestralnych, zdają je w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły.  

14. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania ocen 

niedostatecznej z egzaminu semestralnego. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane 

są po każdym semestrze.  

15. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia.  

16. Egzamin semestralny w terminie dodatkowym oraz egzamin poprawkowy 

przeprowadza się odpowiednio:  

1) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym – nie później niż do 

końca lutego, 

2) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym – nie później niż do dnia 

31 sierpnia. 

17. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz 

egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

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

2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;  

3) termin egzaminu;  

4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;  

5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.  

18. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 17, dołącza się:  

1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;  

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą 

informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;  
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3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją 

o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania 

praktycznego. 

19. Wyboru przedmiotów zawodowych dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej 

sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na konsultacji instruktażowej 

rozpoczynającej semestr. 

20. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie 

otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy. 

21. Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr 

programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy 

słuchaczy. 

22. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły, na pisemny 

wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może 

powtarzać semestr jeden raz w cyklu kształcenia w danej szkole. Wniosek słuchacz 

składa do dyrektora szkoły nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę 

pedagogiczną uchwały w sprawie promocji i klasyfikacji słuchaczy. 

 

 

 

§ 74 

 

1. Słuchacza, który powtarza semestr (przed upływem trzech lat od daty przerwania 

nauki), dyrektor szkoły dla dorosłych może zwolnić z realizacji obowiązkowych  

zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną ocenę klasyfikacyjną. 

2. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole zaocznej zdał 

egzamin eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych występujących 

w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku 

uczęszczania na nie. 

3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w dokumentacji przebiegu nauczenia 

wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną 

zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej 

z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu 

eksternistycznego. 

       

§ 75 

 

1. Nabór słuchaczy prowadzony jest zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych na utworzenie oddziału 

nabór może być przedłużony do połowy września. 

2. Na wyższe semestry mogą być przyjmowani słuchacze w miesiącach: wrzesień i luty; 

dotyczy to osób, które przerwały naukę w szkole macierzystej lub innej. 

3. Słuchacz, który został przyjęty na wyższy semestr na podstawie dokumentów innej 

szkoły, w przypadku wystąpienia różnic programowych zobowiązany jest do 

zaliczenia tych różnic w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. W przypadku 

niedotrzymania przyjętych warunków słuchacz zostaje skreślony z listy danego 

semestru. 

4. Każdą klasą (grupą semestralną) opiekuje się opiekun klasy(grupy semestralnej) 

5. Liczba słuchaczy w oddziale powinna wynosić co najmniej: 

1) w klasie I  - 30, 

2) w klasie II – 25, 

3) w klasie III – 20. 
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6. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym wynosi 

co najmniej 20 osób.  

 

§ 76 

 

1. Słuchacz zobowiązany jest do odbycia praktycznej nauki zawodu określonej w 

szkolnym planie nauczania dla danego zawodu. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w 

całości, jeżeli przedłoży on: 

1) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie 

w zawodzie w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania 

nauki zawodu, przewidzianego dla danego zawodu lub 

2) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania 

tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo 

równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodzie, w 

którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.  

3. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki 

zawodu w części, jeżeli przedłoży on: 

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania 

tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo 

równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo 

potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub 

dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej lub 

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie 

w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi 
kształcenia przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się 

kształci lub 

3) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, 

w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się 

kształci. Zaświadczenie powinno być przedłożone dyrektorowi szkoły w każdym 

semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora szkoły 

policealnej wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym 

słuchacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu. 

5. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki 

zawodu zobowiązany jest do jej uzupełnienia w sposób i w trybie określonym w 

statucie szkoły. 

6. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć 

edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" lub ,,zwolniona", a także 

rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania. 

7. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia 

praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

„zwolniony” odpowiednio „w całości” lub „w części z praktycznej nauki zawodu” 

oraz podstawę prawną zwolnienia. 
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§ 77 

 

Prawa i obowiązki słuchacza wynikają z celów i zadań kształcenia i wychowania. 

1. Do obowiązków słuchacza należy w szczególności: 

1) obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach wynikających z planu i programu 

nauczania, 

2) opanowanie materiału nauczania określonego programem, 

3) ścisłe przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów oraz zarządzeń i zaleceń 

wydawanych  przez organy administracji szkolnej, 

4) poszanowanie mienia szkoły, 

5) zachowanie postawy godnej słuchacza, 

6) wpłaty składki technologicznej ustalonej na Radzie Pedagogicznej 

rozpoczynającej pracę kolejnego semestru, przeznaczonej na zakup surowców do 

realizacji materiału programowego 

2. Słuchacz ma prawo do:  

1) korzystania z pomieszczeń i urządzeń służących do nauki, 

2) społecznego działania w samorządzie, 

3) zgłaszania za pośrednictwem samorządu słuchaczy do dyrekcji szkoły i Rady 

Pedagogicznej opinii i uwag dotyczących organizacji zajęć i warunków nauki, 

4) otrzymania legitymacji szkolnej, 

5) otrzymania indeksu. 

6) korzystania z biblioteki szkolnej 

 

§ 78 

 

1. Organem Wydziału Zaocznego jest Samorząd Słuchaczy. 

2. Celem Samorządu Słuchaczy jest reprezentowanie ogółu uczących się w systemie 

zaocznym. 

3. Samorząd Słuchaczy przedstawia wnioski, opinie i potrzeby słuchaczy władzom 

szkoły. Samorząd Słuchaczy zapobiega konfliktom między słuchaczem, a 

nauczycielem i współuczestniczy w ich rozwiązywaniu. 

 

§ 79 

1. Na pierwszym spotkaniu w każdym roku szkolnym roku (grupy semestralnej) 

wybierają Radę Semestralną Słuchaczy, w skład której wchodzą: przewodniczący oraz 

zastępca. 

2. Wszyscy członkowie Rad Semestralnych tworzą Radę Samorządu Słuchaczy. 

  

§ 80 

 

1. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego 

uzyskał oceny  klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą słuchacz ukończył. 

3. Słuchacz, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy, otrzymuje zaświadczenie o 

ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie  kwalifikacji 

wymienionej w zaświadczeniu. Jeżeli słuchacz deklaruje przystąpienie do egzaminu, 

zaświadczenie to zostaje wysłane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

 

Rozdział XII uchylony (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 
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§ 81 uchylony, treść przeniesiona do § 38 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z 

dnia 31.08.2015). 

 

 

Rozdział XIII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 82 otrzymuje brzmienie (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 

 Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 Jest to pieczęć jest wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w jej skład zawierająca 

nazwę zespołu. 

 Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu szkół mają u góry nazwę 

zespołu, a u dołu nazwę szkoły. 

 Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę podaje 

się nazwę szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych.  

W nazwie szkoły specjalnej umieszczanej na tablicy urzędowej, na świadectwie, na 

pieczęciach którymi opatruje się świadectwa, legitymację szkolną pomija się 

określenie „specjalna”  

 Szkoła posiada własny sztandar, który jest prezentowany podczas uroczystości: 

 szkolnych, 

 państwowych, 

 zaprzyjaźnionych szkół, 

 pogrzebowych. 

 W szkole obowiązuje ceremoniał: 

1) ślubowania na sztandar odbywający się podczas rozpoczęcia roku szkolnego, 

2) przekazania sztandaru klasom młodszym odbywający się w trakcie 

zakończenia roku szkolnego klas kończących. 

 

 

§ 83 uchylony, treść przeniesiona do § 82 ust.2 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 84 uchylony, treść przeniesiona do § 82 ust.3 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 85 uchylony, treść przeniesiona do § 82 ust.4 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 86 uchylony, treść przeniesiona do § 82 ust.5 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

§ 87 uchylony, treść przeniesiono do §82 ust.6 (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 

z dnia 31.08.2015). 

 

§ 88 

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 89 

 

Gospodarka finansowa szkoły: 

1. Zasadę prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 159, 

poz. 1240 z późniejszymi zmianami). 
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2. Działalność podstawową jednostki stanowią obowiązkowe zadania dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze określone w przepisach oświatowych. 

3. Działalność pomocniczą stanowią: 

 fakultatywne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone                   

w przepisach oświatowych w zależności od możliwości finansowych. 

 zadania współfinansowane ze środków nie stanowiących źródeł krajowych, 

w ramach podejmowanych przez szkołę projektów, przy realizacji programów 

operacyjnych za zgodą organu prowadzącego.  

4. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki. 

5. Dyrektor prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem 

przez Starostę Pilskiego. 

6. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej zatrudnia się w jednostce 

głównego księgowego oraz pracowników obsługi księgowej, którym powierza się 

obowiązki i odpowiedzialność zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 

dotyczących powierzania gospodarki finansowej pracownikom. Część tych 

obowiązków dyrektor może powierzyć nauczycielom. 

7. Za powierzony majątek szkoły odpowiadają pracownicy i nauczyciele, którzy przyjęli 

odpowiedzialność materialną za określone w oświadczeniu składniki majątku ZSG 

w Pile. 

8. Szkoła dokonuje gromadzenia i wydatkowania środków publicznych na podstawie 

planu finansowego jednostki budżetowej. 

9. Plany finansowe dochodów i wydatków jednostki budżetowej są zatwierdzane przez 

dyrektora i opiniowane przez Radę Pedagogiczną. 

10. Dochody jednostki z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń , wynajmujący wpłacają 

na konto bankowe prowadzone dla jednostki oraz odsetki bankowe od środków 

gromadzonych na koncie bankowym są odprowadzane na konto budżetu powiatu. 

11. Dochody jednostki z tytułu wydania duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji 

szkolnej wpłacane są na konto bankowe jednostki, a następnie na konto budżetu 

powiatu. 

12. Dochody jednostki z tytułu udzielania noclegów w Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym „Staszicówka” są wpłacane na konto bankowe jednostki, a następnie 

na konto budżetu powiatu. 

13. Dyrektor w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej 

szkoły opracowuje instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 

oraz procedury kontroli zarządczej. 

14. Gospodarka finansowa jednostki opiera się na zasadach wyrażonych w aktualnie 

obowiązujących aktach prawa regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek 

budżetowych. 

 

§ 90 

 

Załączniki. 

 

1. Program wychowawczy. (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 

31.08.2015). 

2. Program profilaktyki. (uchwała Rady Pedagogicznej nr 172/2015 z dnia 

31.08.2015). 

3. Zadania pracowników administracji i obsługi (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

4. Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania. (uchwała Rady Pedagogicznej nr 

172/2015 z dnia 31.08.2015). 

 


