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§I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Art. 1 

1. P
odstawę prawną działalności Zespołu Szkół w Paczkowie oraz wszystkich typów szkół 
wchodzących w jego skład stanowią akty o ich utworzeniu oraz niniejszy statut 
opracowany na podstawie: 

♦ Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(tekst jednolity w Dz.U. z 2004 
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami); 

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr61, 
poz. 624 z późniejszymi zmianami); 

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004r. w 
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z 
późniejszymi zmianami); 

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 
z 2007r. Nr 8, poz. 562 z późniejszymi zmianami); 

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 
1487). 

2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „szkole” należy przez to 
rozumieć wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół w Paczkowie. 

3. Statut jest zbiorem przepisów praw i obowiązków uczniów, słuchaczy, rodziców, 
nauczycieli i organów szkoły. 

4. Inicjatywę zmian w statucie posiada rada pedagogiczna. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Nyski, a sprawującym nadzór pedagogiczny 
Kurator Oświaty w Opolu. 

6. Szkoła jest j ednostką budżetową. 

6a. Nauczanie w szkole odbywa się w oparciu o programy zgodnie ze stosownym 
Rozporządzeniem MEN. 

7. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „ustawie” należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity w Dz.U. z 
2004 Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 



STATUT 
ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE 

Str. 3/45

 

 

§II. NAZWA, CELE I ZADANIA SZKOŁY  

Art. 2  

1. Zespół Szkół w Paczkowie jest szkołą publiczną kształcącą młodzież i dorosłych w 
zakresie szkoły ponadgimnazjalnej. 

2  . Na nazwę szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół składają się: nazwa Zespołu 
Szkół 

w Paczkowie i nazwa poszczególnej szkoły. 

3  . Siedziba szkoły mieści się w Paczkowie, ul. Kołłątaja 9. 

4 . W skład Zespołu Szkół w Paczkowie wchodzą: 

- szkoły dla młodzieży: 
a) Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej na podbudowie 

gimnazjum o 3-letnim cyklu kształcenia; 
b) Technikum na podbudowie gimnazjum o 4-letnim cyklu kształcenia, kształcące w 

następuj ących zawodach: 
- Technik mechanik 
- Technik mechanik pojazdów samochodowych 
- Technik żywienia i usług gastronomicznych 
- Kelner 

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Marii Skłodowskie-Curie na podbudowie 
gimnazjum ,o trzyletnim cyklu kształcenia kształcąca w następujących zawodach: 
- Sprzedawca; 
- Kucharz małej gastronomii; 
- Kucharz; 
- Piekarz; 
- Cukiernik; 
- Fotograf; 
- Fryzjer; 
- Krawiec; 
- Stolarz; 
- Cieśla; 
- Tapicer; 
- Elektryk; 
- Elektromechanik; 
- Ślusarz; 
- Mechanik pojazdów samochodowych; 
- Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych; 
- Operator obrabiarek skrawających; 
- Blacharz samochodowy; 
- Lakiernik; 
- Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 
- Murarz lub betoniarz zbrojarz; 
- Murarz - tynkarz; 
- Różne. 

- szkoły dla dorosłych prowadzone w formie zaocznej: 
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a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum o 3-letnim 
cyklu kształcenia. 

5. (uchylony). 

6. Czas trwania cyklu kształcenia w poszczególnych typach szkół jest zgodny z przepisami 
w sprawie ramowych planów nauczania. 

7. Zawody i kierunki kształcenia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 
prowadzącym szkołę i Powiatowym Urzędem Pracy. 

8. Nomenklatura zawodów i specjalności, w których szkoły kształcą jest zgodna z 
przepisami w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności. 

9. W oddziałach wielozawodowych kształcących młodocianych pracowników nauka 
zawodu odbywa się w państwowych, spółdzielczych, rzemieślniczych i prywatnych 
zakładach pracy. 

10. Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia ogólnego 
odbywa się w szkole w Paczkowie, a w zakresie kształcenia zawodowego na kursach 
dokształcaj ących, zgodnie z obowiązuj ącymi ramowymi planami nauczania. 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. Szczegółowe zasady wydawania świadectw określaj ą odrębne przepisy. 

14. Uprawnienia abiturientów i absolwentów szkoły określają odrębne przepisy. 

15. Językiem wykładowym w szkole jest język polski. 

16. Nauka w szkole j est bezpłatna. 

Art. 3  

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie i w przepisach wydanych na jej 
podstawie oraz, Programie Wychowawczym Szkoły i Programie Profilaktyki Szkoły w 
szczególności: 
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

dojrzałości, oraz świadectwa ukończenia wybranego typu szkoły; 
b) wspomaga wszechstronny rozwój ucznia i słuchacza; w warunkach poszanowania 

godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej uczniów; 
c) podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, j ęzykowej i religijnej; 
d) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 
e) otacza opieką uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły; 
f) umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu; 
g) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań 

określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 
h) rozwija zainteresowania uczniów i słuchaczy, umożliwia realizowanie 



STATUT 
ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE 

Str. 5/45

 

 

indywidualnego programu nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie; 
i) pełni funkcj ę opiekuńczą nad uczniami w zależności od ich potrzeb i możliwości 

szkoły. 

Art. 4  

1. Szkoła szanuje prawo ucznia i jego rodziców (opiekunów) do wychowania go zgodnie z 
własnym światopoglądem i wyznawanym systemem wartości. 

2. (uchylony). 

3. Szkoła organizuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, naukę religii lub etyki na wniosek 
bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii 
decydują sami uczniowie. 

4. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej stosownie do swoich 
możliwości poprzez pracę pedagoga szkolnego, wychowawców klas i stały kontakt z 
poradniami 

5. W miarę potrzeb Szkoła stwarza odpowiednie warunki do realizacji programu nauczania 
i wychowania uczniom przewlekle chorym i niepełnosprawnym oraz do realizacji 
nauczania indywidualnego dla uczniów z orzeczeniami specjalistycznych poradni. 

6. W przypadkach uzasadnionych w razie niepowodzeń szkolnych uczeń ma prawo do 
powtarzania każdej klasy. 

Art. 5  

1. Za bezpieczeństwo ucznia przebywającego w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, 
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 
Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowaniu Dyrektora Szkoły 
0  każdym wypadku mającym miejsce podczas powyższych zajęć oraz 
sprawdzeniu obecności i odnotowaniu w dzienniku zajęć. 

2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w 
trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy. Podczas 
zajęć poza terenem Szkoły pełna odpowiedzialność za zdrowie 
1 bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek 
szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami, którzy zobowiązani są do poznania 
i przestrzegania przepisów BHP oraz złożenia w Dyrekcji Szkoły pisemnej deklaracji o 
odpowiedzialności za grupę. Grupa uczniów biorąca udział w wycieczce powinna być 
ubezpieczona. 

3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami odbywającymi praktykę zawodową lub zajęcia 
praktyczne określają odrębne przepisy. 

4. W szkole pełnione są dyżury nauczycieli. Szczegółowe zasady organizacyjno- 
porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa harmonogram opracowany przez 
Dyrektora Szkoły. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek przebywania w czasie przerw 
w rejonie swojego dyżuru i interweniowania w przypadkach naruszenia zasad porządku. 
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Ważniejsze wydarzenia, mające miejsce w czasie dyżuru oraz wnioski dotyczące 
bezpieczeństwa w Szkole nauczyciel dyżurny zgłasza dyrektorowi. 

5. Uczniowie klas pierwszych objęci są szczególną opieką dyrekcji, nauczycieli i pedagoga 
szkolnego. 

6. Uczniowie niepełnosprawni objęci są indywidualną opieką wychowawcy klasy i 
pedagoga szkolnego. 

7. Uczniowi, który z powodu warunków rodzinnych lub innych przyczyn losowych znalazł 
się w trudnej sytuacji materialnej Szkoła może udzielić stałej, bądź doraźnej pomocy 
materialnej, w ramach posiadanych środków finansowych. 

8. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze, uwzględniając ogólne przepisy bezpieczeństwa i 
higieny w szkołach i placówkach publicznych. 

9. Nauczyciele są zobowiązani do przedstawienia uczniom regulaminów poszczególnych 
pracowni i obowiązujących zasad BHP podczas zajęć oraz do egzekwowania ich od 
uczniów. Wychowawcy zapoznaj ą uczniów z rodzajami sygnalizacji alarmowej i 
zasadami zachowania się w przypadku odpowiedniego alarmu. 

Art. 6  

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 
nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą” w szkole dla 
młodzieży, „opiekunem” w szkole dla dorosłych. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wskazane jest, aby 
nauczyciel-wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

3 . Nauczyciele-wychowawcy tworzą zespół wychowawczy. Pracą zespołu kieruje 
przewodniczący wybrany spośród wychowawców. 

4  . Do zadań zespołu wychowawczego należy przygotowanie, we współpracy 
z pedagogiem szkolnym, projektu Programu Wychowawczego Szkoły. 

5. Rodzice i uczniowie mogą mieć wpływ na dobór i zmianę wychowawcy oraz innych 
nauczycieli poprzez złożenie na ręce dyrektora szkoły uzasadnionego wniosku w tej 
sprawie, podpisanego przez ponad 50% stanu uczniów lub rodziców. 

6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i załatwić go w sposób 
zapewniający dobre funkcjonowanie szkoły. 

7. O sposobie załatwienia wniosku wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły winien 
powiadomić strony w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 

8. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje stronom odwołanie do organu prowadzącego 
szkołę. 
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§III. ORGANY SZKOŁY  

Art. 7  

1. Organami szkoły są: 

a) Dyrektor szkoły; 

b) Rada pedagogiczna; 

c) Rada rodziców; 
d) Samorząd uczniowski w szkołach dla młodzieży, samorząd słuchaczy w szkole dla 

dorosłych. 

2. W Szkole może działać rada szkoły. Sposób powołania rady szkoły oraz jej kompetencje 
określa ustawa. 

Art. 8  

1 . Szkołą kieruje dyrektor szkoły, który ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy 
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej i administracyjnej szkoły, a w szczególności: 
a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje j ą na zewnątrz; 
b) sprawuje nadzór pedagogiczny; 
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki dla harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
d) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym 

przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i 
gospodarczą obsługę Szkoły; 

f) wykonuje inne zadania wynikaj ące z przepisów szczególnych; 
g) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli; 
h) zatwierdza obowiązuj ący szkolny zestaw programów nauczania. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 
pracowników nie będących nauczycielami. 

3. Dyrektor w szczególności decyduj e w sprawach: 
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz 

pozostałym pracownikom szkoły; 
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w 

sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra i innych wyróżnień dla nauczycieli 
oraz innych pracowników Szkoły. 

d) występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela 
uprawnienia zostaną naruszone (art. 63. ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela); 

e) dokonuje oceny pracy nauczyciela 

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 
rodziców, samorządem uczniowskim i samorządem słuchaczy. 
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5. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym, ogólne wnioski wynikaj ące ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje o działalności Szkoły. 

6. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa. 

7. Dyrektor szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego Szkołę i rady pedagogicznej, powołuje i odwołuje wicedyrektorów, 
kierownika szkolenia praktycznego. 

8. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Stanowisko kierownika szkolenia praktycznego tworzy się, jeżeli w szkole prowadzone 
jest kształcenie młodocianych pracowników. 

9. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, może tworzyć dodatkowe 
stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

10. Kompetencje wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego lub innych osób 
zajmuj ących stanowiska kierownicze określaj ą przydziały czynności zatwierdzone 
przez dyrektora Szkoły. 

Art. 9  

1 . W Szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie 
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2  . Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

3 . Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w 
miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu 
prowadzącego szkołę, albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

5 . W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

6. (uchylony). 
7. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

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

9. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie osoby ze stanowiska 
Dyrektora Szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole. 

10. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, zgodny w swej treści ze 
statutem Szkoły. 
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1 1. Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy obrad Rady 
Pedagogicznej , jeżeli naruszyłoby to dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli 
lub pracowników szkoły. 

12. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej 
oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków nie później niż na 7 
dni o terminie i porządku zebrania. 

Art. 10 

1. Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 
a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy; 
c) uchwalanie programu wychowawczego szkoły i Programu Profilaktyki po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; 
d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole; 
e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 
f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów Szkoły; 
g) (uchylony). 
h) podejmowania innych uchwał związanych z działalnością dydaktyczną i 

wychowawczo-opiekuńczą szkoły. 

2 . Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian. 

3  . Rada pedagogiczna opiniuje w 
szczególności: 
a) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 
b) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

wyróżnień; 
c) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

d) projekt planu finansowego Szkoły. 

4. Opinia Rady Pedagogicznej nie jest wiążąca przy podejmowaniu decyzji przez Dyrektora. 
Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym 
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawuj ący nadzór 
pedagogiczny. 

Art. 11 

1. W Szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2 . Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 
ze statutem Szkoły oraz wybiera Zarząd Rady Rodziców. Zebrania rady rodziców są 
protokołowane. 

3. Rada rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z 
wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. 
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4. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły rada rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w punkcie 2. 

Art. 12 

1. W Zespole Szkół w Paczkowie działa Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół dla młodzieży, wchodzących w 
skład Zespołu Szkół w Paczkowie. 

3 . Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły dla dorosłych, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół w Paczkowie. 

4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego i Samorządu 
Słuchaczy określają ich regulaminy. 

5. Regulamin samorządu uczniowskiego/słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem 
Szkoły. 

6. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 
Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących 
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i 

stawianymi wymaganiami; 
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań; 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcj ę opiekuna samorządu. 

7 . Samorząd Słuchaczy, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady ich wydatkowania określa 
regulamin, o którym mowa w ust. 4. 

Art. 13 

1. Organy Szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 
swoich kompetencji określonych ustawą i statutem szkoły. 

2 . Organy Szkoły współpracują ze sobą w sprawach określonych ustawą i statutem Szkoły. 

3 . Wymiana informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych 
działaniach lub decyzjach odbywa się: 
a) na posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 
b) na posiedzeniach Rady Rodziców; 
c) na posiedzeniach Samorządu Uczniowskiego; 
d) na posiedzeniach Samorządu Słuchaczy; 



STATUT 
ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE 

Str. 11/45

 

 

e) w trybie pilnym przez powiadomienie przewodniczących organów Szkoły, którzy 
powiadamiaj ą swoich członków; 

f) na tablicy ogłoszeń; 
g) w książce zarządzeń Dyrektora Szkoły. 

4. Spory i konflikty pomiędzy organami szkoły rozstrzyga komisja rozjemcza powołana 
każdorazowo przez Dyrektora Szkoły. 

5 . W przypadku, gdy Dyrektor Szkoły jest stroną sporną w konflikcie sprawę rozstrzyga 
organ prowadzący Szkołę. 

6  . Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły powierza się: 
a) Radzie Pedagogicznej, gdy dotyczą one nauczycieli; 
b) Radzie Rodziców, gdy dotyczą one rodziców; 
c) Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu, 

Samorządowi Słuchaczy, gdy dotyczą one uczniów/słuchaczy. 

Art. 14 

1 . W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Zgodęna podjęcie działalnościprzez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa 
w punkcie 1, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 
działalności oraz respektując postanowienia ustawy. 

Art. 15 

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

2. Rodzice mają prawo do: 
a) znajomości Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki Szkoły; 
b) znajomości Wewntąrzszkolnej Procedury Oceniania, Klasyfikowania 

i Promowania i Przedmiotowych Systemów Oceniania; 
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce; 
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swych dzieci; 
e) wyrażania i przekazywania organowi sprawuj ącemu nadzór pedagogiczny opinii 

na temat pracy Szkoły. 

3 . W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, wychowawca klasy: 
a) organizuje spotkania z rodzicami zgodnie z ustalanym w roku szkolnym 

harmonogramem. 
b) (uchylony). 
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§IV. ORGANIZACJA SZKOŁY  

Art. 16 

1  . Szczegółową
organizacj ę nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły do 30 kwietnia 
każdego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w 
przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 

2 . W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 
Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin zajęć edukacyjnych 
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę oraz liczbę 
godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły dyrektor szkoły, z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację zajęć edukacyjnych. 

Art.16a 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 
roku szkolnego. 

3. Klasyfikacja śródroczna odbywa się raz w ciągu roku szkolnego do 31 stycznia. 

Art. 17 

1. 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 odpowiednim ramowym 
planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, 
dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2 . Liczba uczniów w oddziale w zasadzie powinna wynosić od 26 do 30 uczniów. 

3 . Liczba słuchaczy w oddziale szkoły dla dorosłych powinna wynosić, co najmniej: 
a) w klasie I - 26; 
b) w klasie II - 24; 
c) w klasie III - 20. 

4  . Oddział dzieli się na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. W szczególnych przypadkach umotywowanych potrzebami społecznymi lub 
środowiskowymi, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, liczba uczniów/słuchaczy w 
oddziale może być niższa niż określona w ust. 2 i 3. 
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Art. 18 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły, 
których wymiar określaj ą ramowe plany nauczania są: 
a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 
b) zajęcia edukacyjne fakultatywne; 
c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 

mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży z 
zaburzeniami rozwojowymi, które mogą być prowadzone także z udziałem 
wolontariuszy; 

d) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne; 
e) praktyczna nauka zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. 

2. Dyrektor liceum w porozumieniu z Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorządem 
Uczniowskim z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości 
organizacyjnych, kadrowych i finansowych wyznacza na początku etapu edukacyjnego 
dla danego oddziału lub zespołu od dwóch do czterech przedmiotów uj ętych w 
podstawie programowej w zakresie rozszerzonym 

Art. 19 

1. Podstawowąformąpracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 
w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem godziny lekcyjnej zajęć praktycznych, która 
trwa 55 minut. 

3 . Rada pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii rodziców może podjąć uchwałę, w 
której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 60 minut) zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

Art. 20 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno- 
wyrównawcze, nauczanie języków obcych, wychowanie fizyczne oraz koła 
zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem 
klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych. 

2. Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone w ramach posiadanych 
środków w budżecie Szkoły. 

Art. 21 

1 . Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 
wyższych szkół kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na 
podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły, a 
zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
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Art. 22 

1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 
a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 
b) biblioteki; 
c) sekretariatów szkoły; 
d) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych; 
e) urządzeń sportowo-rekreacyjnych; 
f) archiwum. 

Art. 23 

1. W Szkole działa biblioteka szkolna, która jest pracownią szkolną, służącą do realizacji 
potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, 
doskonalenia pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród 
rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2 . Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 
oraz rodzice a także inne osoby obce. 

3 . Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach i 

oddziałach. 
d) efektywne posługiwanie się technologią informacyjną 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć i po ich 
zakończeniu. 

5. Nauczyciel-bibliotekarz: 
a) prowadzi bibliotekę szkolną; 
b) organizuje czytelnictwo uczniów i słuchaczy oraz realizuje program ich 

przygotowania do korzystania ze źródeł naukowo-technicznych; 
c) odpowiada za właściwy dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie w 

należytym stanie; 
d) współpracuje z nauczycielami zajęć edukacyjnych i wychowawcami przy 

organizacji obiegu lektur i przygotowaniu materiałów na lekcje; 
e) umożliwia i nadzoruje korzystanie z zasobów sieci Internet. 

6. (uchylony). 

7 . Godzina pracy bibliotekarza trwa 60 minut. 

8  . Wypożyczanie odbywa się od poniedziałku do piątku zgodnie z potrzebami 

czytelników 
i organizacją pracy w bibliotece w danym roku szkolnym. 
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9. Czytelnik może wypożyczać jednorazowo 2 książki na okres 2 tygodni z możliwością 
przedłużenia czasu wypożyczenia. 

10.  Ze zbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu. Książki podaje nauczyciel 
bibliotekarz. 

1 1 . Kopiowanie map i rysunków z książek jest dozwolone tylko po uzgodnieniu z 
nauczycielem bibliotekarzem. 

12. W bibliotece obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie. 

1 3 . Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki. 
14.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić 

wskazaną przez bibliotekarza książkę. 

15.  Wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne muszą być zwrócone najpóźniej na dwa 
tygodnie przed końcem roku szkolnego. 

1 6 . Uczniowie, którzy odchodzą ze szkoły, zobowiązani są do podpisania karty obiegowej. 

17. Nauczyciele, bibliotekarze mają prawo do stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły 
sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegaj ących postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

18.  Do zadań kształcących i opiekuńczo-wychowawczych w pracy nauczyciela 
bibliotekarza należy: 
a) Rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z 

nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów; 
b) Przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 
c) Kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogaconej kultury humanistycznej 

uczniów; 
d) Wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów 

bibliotecznych; 
e) Kształtowanie postaw moralnych uczniów zgodnych z ideałami wychowania, ich 

stylu życia i systemu wartości; 
f) Prowadzenie poradnictwa dotyczącego wyboru dalszego kierunku kształcenia się i 

wyboru zawodu; 
g) Przygotowywanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia; 
h) Udostępnianie i popularyzowanie zbiorów z dziedziny wychowania; 
i) Okazywanie pomocy uczniom maj ącym trudności w nauce. 

1 9 . Prace organizacyjne bibliotekarza obejmują: 

a) Inwentaryzacje, zabezpieczenie i utrzymanie zbiorów w należytym stanie; 
b) Właściwe opracowywanie zbiorów; 
c) Dokonywanie, w ramach przyznanych funduszy, racjonalnych zakupów książek i 

czasopism; 
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d) Współpracę z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami przy kształtowaniu 
właściwej struktury zbiorów; 

e) Organizacje udostępniania zbiorów; 
f) Realizowanie programu zajęć przysposobienia czytelniczego; 
g) Dokonywanie analiz stanu czytelnictwa uczniów i nauczycieli; 
h) Wprowadzenie księgozbioru do komputera i tworzenie baz danych; 
i) Dbałość o urządzenie lokalu i zaopatrzenie biblioteki w sprzęt i pomoce. 

2 0. Kompetencje i zadania dyrektora względem biblioteki szkolnej: 
a) Sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką; 
b) Zapewnia właściwą obsadę personalną; 
c) Zapewnia bibliotece odpowiednie wyposażenie pomieszczeń; 
d) Zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki; 
e) W porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem ustala tryb postępowania 

zapewniającego zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania; 
f) Zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do przeprowadzania lekcji 

bibliotecznych; 
g) Zatwierdza plan pracy biblioteki oraz godziny pracy bibliotekarza; 
h) Hospituje i ocenia pracę bibliotekarza. 

2 1. Obowiązki rady pedagogicznej i nauczycieli wobec biblioteki: 

a) Zapoznanie uczniów ze zbiorami biblioteki; 
b) Współpraca w gromadzeniu selekcji zbiorów; 
c) Udostępnianie uczniom zbiorów przekazanych do pracowni; 
d) Współpraca z biblioteką w przygotowaniu uczniów do korzystania z informacji, 

rozwijaniu ich kultury czytelniczej; 
e) Otaczanie opieką czytelnictwa klas. 

§V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY  

Art. 24 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 
określają odrębne przepisy. 

Art. 25 

1.  Nauczyciel prowadzi pracędydaktyczno-
wychowawczą i opiekuńczą 

oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy. 

2.  Nauczyciel obowiązany jest znać treść statutu i regulaminu Szkoły oraz przestrzegać 
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postanowień w nich zawartych, określaj ących obowiązki nauczyciela. 

3 . Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 
a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, będących pod jego 

opieką; 
b) prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego; 
c) prawidłowa realizacja programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki; 
d) dbałość o pomoce naukowe i sprzęt szkolny; 
e) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 
f) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów; 
g) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 
h) doskonalenie umiej ętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej; 
i) pisemne opracowanie rozkładów materiału nauczania; 
j) (uchylony). 
k) czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach rady pedagogicznych oraz 

posiedzeniach na które został powołany 

Art. 26 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 
tworzą zespół przedmiotowy. 

2.  Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Szkoły 
przewodniczący zespołu. 

3 . Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu korelowania treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych; 
b) wspólne opracowanie przedmiotowych kryteriów oceniania uczniów, form 

poprawiania ocen oraz sposobów badania wyników nauczania; 
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa 

metodycznego dla początkuj ących nauczycieli; 
d) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w 

uzupełnianiu ich wyposażenia; 
e) wspólne opiniowanie programów nauczania przygotowanych w Szkole lub 

wspólne wdrażanie autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów 
nauczania; 

f) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (organizacja konkursów 
przedmiotowych, międzyprzedmiotowych i imprez ogólnoszkolnych). 

4. (uchylony). 

5 . Praca zespołów j est dokumentowana. 

Art. 27 

1. Do obowiązków wychowawcy należy prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia 
w danym oddziale, a w szczególności dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen oraz innych 
dokumentów związanych z kształceniem i opieką wychowawczą. 
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2. Do obowiązków opiekuna należy prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia, a w 
szczególności dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen.
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1. 

 
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań: 
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego rozwijaj ące jednostki i integruj ące zespół uczniowski oraz ustala 
treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych; 

c) opracowuje roczny plan wychowawczy zgodny z planem pracy Szkoły i przyjętym 
przez radę pedagogiczną programem wychowawczym; 

d) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniaj ąc z nimi i 
koordynuj ąc ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, 
którym potrzebna jest indywidualna opieka; 

e) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb 
opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci oraz współpracuje z nimi w działaniach 
wychowawczych wobec dziecka, a także włącza ich w sprawy życia klasy i Szkoły; 

f) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych 
oraz zainteresowań i szczególnych zdolności uczniów. 

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy 
merytorycznej 

i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

Art. 27a 

Do zadań pedagoga szkolnego należy: 
a) Rozpoznawanie potrzeb trudności i niepowodzeń uczniów; 
b) Rozpoznawanie zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 
c) Aktywny udział w tworzeniu programu wychowawczego i profilaktyki; 
d) Zapobieganie sytuacjom konfliktowym wśród uczniów i ich rozwiązywanie; 
e) Opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce; 
f) Doradztwo zawodowe; 
g) Współpraca w poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z Rada Pedagogiczna, 

Radą Rodziców. 

§VI. UCZNIOWIE SZKOŁY  

Art. 28
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1. Do szkół dla młodzieży uczęszczają absolwenci gimnazjum (uczniowie od 16 roku życia) 

oraz absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej (uczniowie od 18 roku życia), nie dłużej 
niż do ukończenia 21 roku życia. 

2 . Do szkoły dla dorosłych uczęszczają słuchacze, którzy ukończyli co najmniej 18 lat. 

3  . Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły w ciągu roku szkolnego, jeżeli spełniają 
odpowiednie warunki, określone przez dyrektora szkoły. 

Art. 29 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych dyrektor szkoły 
powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej 
przewodniczącego i określa zadania członków. 

2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna postępuje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami: 
a) (uchylony); 
b) (uchylony); 
c) (uchylony); 
d) (uchylony). 

Art. 30 

1 . Warunki i tryb przyjmowania uczniów i słuchaczy określaj ą zasady rekrutacji kandydatów 
do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Paczkowie, opracowane i podawane do 
publicznej wiadomości na każdy rok szkolny. 

Art. 31 

1.  Uczeń obowiązany jest znać treść statutu i regulaminu Szkoły oraz przestrzegać 
postanowień w nich zawartych, określaj ących obowiązki ucznia. 

2.  Regulamin szkoły określa szczegółowe prawa i obowiązki ucznia przy zachowaniu 
następuj ących zasad: 

a) Uczeń ma prawo do: 
♦ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy; 
♦ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej; 

♦ korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 
♦ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- 

wychowawczym; 
♦ swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza to dobra 
innych osób; 
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♦ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
♦ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce; 
♦ pomocy w przypadku trudności w nauce; 
♦ korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 
♦ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych; 
♦ (uchylony); 
♦ wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie 

się w organizacjach działających w Szkole; 
♦ przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszelkich możliwości szkoły; 
♦ uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 
♦ reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. 

b) Uczeń ma obowiązek: 
♦ systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i innych 

związanych z życiem Szkoły, przygotowywać się do nich oraz właściwie 
zachowywać w ich trakcie; 

♦ usprawiedliwiać nieobecności w szkole w terminie dwóch tygodni, 
w przypadku konieczności zwolnienia z lekcji dostarczyć 
(przed zwolnieniem) wychowawcy pisemną prośbę rodziców (prawnych 
opiekunów) z adnotacją, że po zwolnieniu z zajęć biorą całkowitą 
odpowiedzialność za swoje dziecko; 

♦ przestrzegać zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników Szkoły; 

♦ odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój; 
♦ dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole; 
♦ godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię; 
♦ szanować poglądy i przekonania innych ludzi; 
♦ dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią; 
♦ dbać o schludny wygląd nienaruszaj ący zasad przyzwoitości oraz norm 

estetycznych a w uroczystościach szkolnych ma obowiązek uczestniczyć w 
stroju galowym - biała koszula (bluzka) ciemne spodnie (spódnica). 

3 . Na zajęciach lekcyjnych zabrania się używania telefonów komórkowych oraz innych 
urządzeń służących do komunikowania się, nagrywania dźwięku i obrazu a na terenie 
szkoły obowiązuje zakaz rejestrowania, przesyłania dźwięku i obrazu za pomocą 
wszelkich urządzeń elektronicznych. 

4. W szkole zabrania się: 
a) palenia papierosów; 
b) picia alkoholu; 
c) posiadania oraz używania wszelkich środków psychoaktywnych.
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1. Za 
a) 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

 
Art. 32 

1. Uczeń przodujący w nauce i szczególnie aktywny w pracy społecznej w szkole może 
otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 
a) pochwała wychowawcy wobec uczniów całej klasy; 
b) pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów całej Szkoły; 
c) list pochwalny do rodziców od wychowawcy klasy, od rady pedagogicznej i 

dyrektora szkoły; 
d) nagroda rzeczowa; 
e) dyplom uznania; 
f) stypendium za wyniki w nauce. 

2 . Uczeń może być nagrodzony jedną lub kilkoma nagrodami. 

Art. 33 

nieprzestrzeganie statutu Szkoły i regulaminów Szkoły uczeń może być ukarany: 
upomnieniem wychowawcy klasy; naganą wychowawcy klasy; upomnieniem 
dyrektora; naganą dyrektora; skreśleniem z listy uczniów; 
(uchylony); 
kary wymienione od punktu a do punktu f mogą być nakładane za: 

> przeszkadzanie na lekcjach; 
> niewykonywanie poleceń nauczyciela; 
> aroganckie odnoszenie się do nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły; 
> ignorowanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły na ulicy lub w innym 

miejscu publicznym; 
> ubliżanie; 
> wulgarne słownictwo; 
> zaczepianie słowne lub fizyczne, bójka; 
> niewłaściwy strój; 
> niszczenie mienia; 
> palenie papierosów; 
> spóźnianie się na lekcje; 
> opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia; 
> zastraszanie, szantaż; 
> fałszowanie podpisów i dokumentów; 
> wnoszenie i rozpowszechnianie na terenie szkoły materiałów uznanych za 

pornograficzne lub obrażaj ące moralność innych osób; 
> zachowanie naganne moralnie; 
> wnoszenie i rozpowszechnianie na terenie szkoły środków psychoaktywnych. 

2 . Skreślenie z listy uczniów/słuchaczy może nastąpić w przypadku: 
a) udowodnionych kradzieży na szkodę Szkoły, uczniów, słuchaczy 

lub pracowników Szkoły; 
b) rozwiązania przez zakład pracy umowy o naukę zawodu i brak nowej umowy;
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c) rażącego naruszania dyscypliny w Szkole (picie alkoholu, rozprowadzanie 

narkotyków, chuligańskie zachowanie) oraz na innych zajęciach odbywających się 
poza Szkołą; 

d) celowego działania na szkodę Szkoły; 
e) popełnienia czynów godzących w zdrowie, życie i bezpieczeństwo uczniów, 

nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób; 
f) wnoszenie na teren Szkoły narzędzi i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie 

dla zdrowia lub życia; 
g) otrzymaniem przez ucznia wszystkich kar wymienionych w art.33, ust.1 i 

popełniania kolejnych wykroczeń; 
h) skreślenie z listy uczniów (słuchaczy) za popełnienie wykroczeń wymienionych w 

art.33 ust.2 od podpunktu a do podpunktu i nie wymaga konieczności gradacji kar. 

3 . Skreślenie ucznia z listy uczniów/słuchaczy następuje w drodze decyzji dyrektora 
szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 
wychowawcy/opiekuna klasy, pedagoga szkolnego, samorządu uczniowskiego, 
samorządu słuchaczy. 

4. (Uchylony). 

5. Uczeń może odwołać
się od udzielonej mu kary w terminie 7 dni, gdy kara została 

udzielona: 
a) przez wychowawcę klasy do dyrektora szkoły; 
b) przez dyrektora do organu prowadzącego szkołę. 

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu 
nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. 

§VII. Wewnątrzszkolna Procedura 
Oceniania, Klasyfikowania i Promowania 

Uczniów i Słuchaczy Zespołu Szkół w Paczkowie 

Art. 34. 

1. W
ewnątrzszkolna Procedura Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów 

i Słuchaczy określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i 
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Zespole Szkół w 
Paczkowie. 

Art. 35 

1. Ocenianiu podlegaj ą: 
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
b) zachowanie ucznia. 
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2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w 
odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania 
uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 
statucie szkoły. 

Art. 36 

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

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie; 
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 
ucznia; 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 
wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
a) formułowanie przez nauczycieliwymagań edukacyjnych niezbędnych 

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyj ętych w danej szkole; 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

Art. 37 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 
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nauczania; 
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o: 
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 
c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Art. 38 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Ustala się następuj ące sposoby informowania o postępach edukacyjnych uczniów: 
a) w szkole organizuje co najmniej 4 spotkania rodziców z nauczycielami w ciągu 

całego roku szkolnego, 
b) harmonogram tych spotkań ogłasza dyrektor i za pośrednictwem wychowawców 

podaje do wiadomości na pierwszym spotkaniu informacyjnym we wrześniu oraz 
publikuje na tablicy informacyjnej w szkole, 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 
ustaloną ocenę. Uzasadnienie następuje na podstawie przyj ętych kryteriów oceniania z 
poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 
udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

5. Każdy rodzic (prawny opiekun) może uzyskać informację o postępach swojego dziecka 
w drodze indywidualnych spotkań z nauczycielem, także poza zaplanowanym 
harmonogramem spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) po uprzednim umówieniu 
spotkania. 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek współdziałać z wychowawcami i innymi 
nauczycielami w procesie kształcenia w szczególności poprzez systematyczne 
uczestnictwo w zebraniach rodziców (prawnych opiekunów); w razie nieobecności na 
zebraniu rodzice (prawni opiekunowie) maj ą obowiązek skontaktowania się z 
wychowawcą w terminie do 7 dni od daty spotkania. 

Art. 39 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- 
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 
którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 
dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
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3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 
terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych; 

b) posiadaj ącego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie 
tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspieraj ących, 
opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i 
organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach; 

c) posiadaj ącego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na 
podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspieraj ących, 
opracowanym dla ucznia; 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych 
w planie działań wspieraj ących, opracowanym dla ucznia na podstawie 
przepisów, o których mowa w pkt 2. 

4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiaj ące sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 
specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą". 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia. 

Art. 40 
1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

0  specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie 
wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do 
ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, 
1 po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub 
na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, może 
być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. 
Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z 
uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych 
opiekunów) lub pełnoletniego ucznia. 
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Art. 41 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikaj ących ze 
specyfiki tych zajęć. 

Art. 42 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć o ograniczonych 
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 
technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) 
oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

Art. 43 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z 
zespołem Aspergera, z nauki drugiego j ęzyka obcego. 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”. 

Art. 44 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 
ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego do 31 
stycznia. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych, określonych szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 
roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w procedurze. 
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4. Przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 
wychowawcy klas są obowiązani poinformować rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia o przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych 
niedostatecznych z zajęć edukacyjnych na 30 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym 
zebraniem plenarnym rady pedagogicznej w formie pisemnej. 

5. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 
poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla 
niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej 
ocenie klasyfikacyjnej zachowania na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 
plenarnym rady pedagogicznej w formie pisemnej. 

Art. 45 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i 
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

3. W zasadniczej szkole zawodowej i technikum śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z 
zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala: 
a) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, 
instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik 
praktycznej nauki zawodu; 

b) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor 
praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu. 

Art. 46 

1. Bieżące , śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w 
stopniach według następuj ącej skali: 

a) stopień celujący - 6; 

b) stopień bardzo dobry - 5; 

c) stopień dobry - 4; 

d) stopień dostateczny - 3; 

e) stopień dopuszczający - 2; 

f) stopień niedostateczny - 1. 

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 
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3. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów (-), 
wykrzyknika(!). Nieobecność podczas sprawdzianu wiadomości oznaczamy jako (N) lub 
(/). Nieprzygotowanie ucznia do lekcji oznaczamy: (np.) 

4. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele uczący danego 
przedmiotu stosuj ąc następuj ące kryteria ogólne: 

a) Stopień celuj ący otrzymuje uczeń, który: 
• posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 
uzdolnienia oraz 

• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej 
klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania 
wykraczaj ące poza program danej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuj ąc 
się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub 
posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
• opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie oraz 
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów nowych 
sytuacjach. 

c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
• nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w 

danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczaj ącym podstawowe 
wiadomości dla danego przedmiotu oraz 

• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 
zadania teoretyczne lub praktyczne. 

d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
• opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w 

danej klasie na poziomie nie przekraczaj ącym podstawowych wymagań dla 
danego przedmiotu oraz 

• rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 
stopniu trudności. 

e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
• nie opanował podstawowych założeń merytorycznych dla danego 

przedmiotu, ale braki te nie przekreślaj ą możliwości uzyskania przez ucznia 
podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz 

• rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o 
niewielkim stopniu trudności. 

f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych jako minimum 

programowe dla danego przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w 
wiadomościach i umiej ętnościach uniemożliwiaj ą dalsze zdobywanie 
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wiedzy z tego przedmiotu oraz 
• nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności. 

Art. 47 

1. Uczeń otrzymuje oceny, między innymi za samodzielne prace pisemne, takie jak: 

b) Praca klasowa (zadanie klasowe, klasówka) - samodzielna praca pisemna trwającą 
od 1 do 2 godzin lekcyjnych: w ciągu semestru lub po każdym zrealizowanym 
dziale może być przeprowadzona praca klasowa. Ilość zadań prac/sprawdzianów 
nauczyciel winien określić we własnym systemie oceniania dla danego 
przedmiotu. O planowanym terminie pracy klasowej uczeń powinien być 
powiadomiony z tygodniowym wyprzedzeniem. w przypadku nieobecności 
usprawiedliwionej uczeń ma obowiązek zaliczenia i poprawienia pracy klasowej w 
ciągu 2 tygodni od ustania nieobecności, w przypadku nieobecności dłuższej niż 1 
miesiąc uczący może określić inne sposoby zaliczenia pracy klasowej; 

c) Sprawdzian - samodzielna praca pisemna sprawdzająca konkretne umiejętności 
wiadomości: O planowanym sprawdzianie uczeń powinien być powiadomiony na 
lekcji poprzedzającej sprawdzian. Nauczyciel określa potrzebę i sposób ich 
zaliczania/poprawiania - w przypadku uzyskania przez ucznia oceny 
niedostatecznej; 

d) Kartkówka - krótka forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności, obejmująca 
treść trzech ostatnich tematów, nie wymaga zapowiedzi przez uczącego; 

e) Uczniowie mogą zdobywać oceny również za: 
• odpowiedzi ustne, 
• prace pisemne; 
• prace domowe; 
• aktywność ucznia; 
• wykonanie projektu, napisania referatu, wykonanie pomocy naukowej, 

prezentacji, port folio; 
• twórczy wkład ucznia w pracę na lekcji; 
• konkursy przedmiotowe; 
• zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń lekcyjnych; 
• współpraca w grupie. 

2. Ocena za aktywność może wpłynąć na podniesienie oceny śródrocznej lub rocznej, ale nie 
jest równoznaczna z oceną np. za prace klasowe czy sprawdzian. 

a) Nie przeprowadza się sprawdzania wiadomości edukacyjnych w żadnej formie 
bezpośrednio po całodziennej lub kilkudniowej wycieczce szkolnej, przerwie 
świątecznej, feriach; 

b) Za szczególne osiągnięcia ucznia ocena roczna może być podwyższona o 1 stopień 
wyżej w stosunku do oceny wynikaj ącej z ocen cząstkowych; 
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c) Oceny zdobywane przez uczniów w trakcie semestru zapisywane są w dzienniku 
lekcyjnym; 

d) O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco. 

Art. 48 

1. Uczeń ma prawo do różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

2. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

3. Przyjmuje się następującą skalę ważności ocen: 
a) badanie wyników; 
b) sprawdzian pisemny /praca klasowa/praca z tekstem; 
c) odpowiedź i kartkówka; 
d) aktywność na lekcji; 
e) praca w grupie; 
f) referat lub samodzielne wystąpienie ucznia; 
g) praca domowa. 

4. Po każdej nieobecności uczeń jest zobowiązany do nadrobienia zaległości w terminie 
wskazanym przez nauczyciela danego przedmiotu. 

5. Co najmniej na tydzień przed lekcją powtórzeniową lub sprawdzianem (pracą klasową) 
uczeń jest informowany o szczegółowym zakresie wiedzy i umiejętności objętych 
sprawdzianem. Kartkówki obejmują zakres materiału omawiany na trzech ostatnich 
godzinach lekcyjnych. 

6. Uczeń i jego rodzic (opiekun) mają prawo wglądu do prac pisemnych ocenianych przez 
nauczyciela. Sprawdziany i prace klasowe przechowuje nauczyciel w szkole przez cały 
rok szkolny. 

7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 
powinien j ą uzasadnić. 

8. Ściąganie na sprawdzianie dyskwalifikuje ucznia i jest równoznaczne z przyznaniem mu 
zera punktów, czyli oceną niedostateczną. Sytuację tę oznaczamy w dzienniku „1!”. 

9. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu/pracy klasowej. 
Poprawa następuje w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania w trybie zaproponowanym przez 
nauczyciela. Nauczyciel zaznacza w dzienniku fakt poprawy oceny.(stawia za oceną 
ukośną kreskę „/” i wpisuje ocenę za poprawę). Ocenę niedostateczną z kartkówki i 
odpowiedzi ustnej uczeń poprawia otrzymuj ąc systematycznie oceny cząstkowe. 

10.  W przypadku umyślnego niestawienia się na sprawdzianie uczeń zobowiązany jest do 
jego zaliczenia na najbliższej lekcji. 

11.  Po każdej nieobecności na sprawdzianie z danego przedmiotu uczeń jest zobowiązany 
do napisania go po powrocie do szkoły, na pierwszych zajęciach z tego przedmiotu. 
Uczeń, po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności zobowiązany jest 
do napisania sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. 
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12.  Każdy uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć pisemnie ten 
sprawdzian w terminie zaproponowanym przez nauczyciela (nie dłuższym niż 2 
tygodnie od daty powrotu do szkoły). Przedłużenie tego terminu bez uzgodnienia z 
nauczycielem uprawnia nauczyciela do wyegzekwowania wiedzy ucznia z zakresu 
materiału objętego sprawdzianem w dowolnym czasie. 

13. W każdym przypadku inicjatywa podjęcia działań zmierzających do napisania zaległego 
sprawdzianu lub przystąpienia do poprawy sprawdzianu ocenionego na ocenę 
niedostateczną/pracy klasowej, jest w interesie ucznia i należy do niego. 

14. W przypadku szczególnym (np. choroby, trudnej sytuacji życiowej i itp.) - co najmniej 
miesięcznej usprawiedliwionej nieobecności ucznia - przystąpienie do zaległych 
sprawdzianów może nastąpić w terminach dłuższych niż 2 tygodnie i uzgodnionych z 
nauczycielami przedmiotu. 

15.  Uczeń, po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności w ciągu 
pierwszego dnia kalendarzowego po powrocie do szkoły może nie być pytany i nie musi 
uczestniczyć w żadnych sprawdzianach (ustnych, pisemnych) ani kartkówkach, chyba, 
że sam wyraża chęć brania w nich udziału. 

16. Uczeń ma obowiązek samodzielnego wykonywania zadanych przez nauczyciela prac 
domowych. 

17. Przygotowanie się ucznia do konkursów przedmiotowych zwalnia go z odpowiedzi z 
innych przedmiotów lub zajęć szkolnych na okres 3 dni (okręgowe) i 5 dni (centralne). 

18. Uczeń uczestniczący w konkursach i zawodach nie jest pytany w dniu konkursu i w dniu 
następnym. Dotyczy to również uczniów reprezentujących szkołę na zewnątrz i 
biorących udział w wycieczkach szkolnych. O udziale w konkursach i imprezach 
pozaszkolnych uczeń sam przypomina nauczycielowi. 

19.  W każdym semestrze uczeń może raz skorzystać z następujących przywilejów: 
a) bez jakichkolwiek konsekwencji zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do lekcji , 

chyba, że w danym terminie została zapowiedziana kartkówka lub inna forma 
kontroli wiadomości i umiejętności ucznia. Przyczyna nieprzygotowania jest i 
powinna pozostać osobistą sprawą ucznia; 

b) szczęśliwego numerka losowanego każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć 
lekcyjnych. 

Art. 49 

1. Ocenianie uczniów powinno się odbywać systematycznie w ciągu całego semestru. 

2. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna z ocen 
bieżących ze względu na różną wagę tych ocen. 

3. Nauczyciel ustala ocenę klasyfikacyjną na podstawie co najmniej 3 ocen cząstkowych 
różnych form kontroli poziomu wiedzy i umiejętności. 

4. W przypadku, gdyby uczeń w efekcie klasyfikacji śródrocznej uzyskał ocenę 
niedostateczną, jest on zobowiązany do jej poprawienia w trybie i formie ustalonym 
przez nauczyciela, nie później jednak niż 2 miesiące po klasyfikacji. Jeśli w 
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wymaganym czasie tego nie uczyni, istnieje podstawa do wystawienia oceny 
niedostatecznej na koniec roku. 

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
g) okazywanie szacunku innym osobom. 

6. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 
a) wzorowe; 
b) bardzo dobre; 
c) dobre; 
d) poprawne; 
e) nieodpowiednie; 
f) naganne. 

7. Ocena dobra stanowi punkt wyjścia do ustalenia innych ocen. 

8. Ustala się następujące kryteria dla poszczególnych ocen: 

f) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

• przestrzega przepisów Statutu Szkoły; 
• respektuje normy kultury i zasad współżycia społecznego; 
• jest przykładem i wzorem zachowania dla innych; 
• osiąga sukcesy w nauce, działalności artystycznej bądź sportowej; 
• mobilizuje innych do pracy i pomaga im; 
• jest animatorem życia szkoły, bądź wykazuje szczególne zaangażowanie w 

pracy społecznej poza nią; 
• nie spóźnia się i nie ma do 5 nieusprawiedliwionych godzin. 

g) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
• przestrzega przepisów Statutu Szkoły; 
• respektuje normy kultury i zasad współżycia społecznego; 
• ma pozytywny wpływ na zachowanie innych; 
• pracuje systematycznie, rzetelnie spełnia obowiązki ucznia, w pełni 

wykorzystuje swoje możliwości; 
• jest aktywnym uczestnikiem życia szkoły, potrafi inicjować działania na 

rzecz innych; 
• przestrzega zasad punktualności i systematycznego uczęszczania na zajęcia; 
• nie usprawiedliwił w terminie wyznaczonym w Regulaminie Poprawy 

Frekwencji od 6 do 10 godzin lekcyjnych w semestrze. 

h) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który; 
• bez większych uchybień przestrzega przepisów Statutu Szkoły; 
• respektuje normy kultury i zasady współżycia społecznego; 
• spełnia obowiązki ucznia i stara się wykorzystywać swoje możliwości; 
• wykonuje powierzone mu zadania na rzecz szkoły; 



STATUT 
ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE 

Str. 34/45

 

 

• nie usprawiedliwił w terminie wyznaczonym w Regulaminie Poprawy 
Frekwencji od 11 do 18 godzin lekcyjnych w semestrze. 

i) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który; 
• sporadycznie i w sprawach drugorzędnych łamie przepisy Statutu Szkoły; 
• sporadycznie uchybia normom kultury i zasadom współżycia społecznego; 
• sporadycznie łamie obowiązki uczniowskie w zakresie odpowiedniego stroju 

szkolnego; 
• nie w pełni wykorzystuje swoje możliwości, nie zawsze i w mało 

systematyczny sposób wykonuje obowiązki uczniowskie; 
• jest mało aktywny, nie lekceważy jednak i nie podważa sensu pracy innych; 
• nie usprawiedliwił w terminie wyznaczonym w Regulaminie Poprawy 

Frekwencji od 19 do 30 godzin lekcyjnych w semestrze. 

j) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który; 
• narusza często lub w istotnych kwestiach przepisy Statutu Szkoły; 
• łamie zasady kultury bycia i kultury słowa; 
• nagminnie łamie obowiązki uczniowskie w zakresie odpowiedniego stroju; 
• niestarannie wykonuje obowiązki ucznia; 
• ma małe postępy w nauce wynikaj ące z braku woli i lenistwa; 
• jest bierny, krytykancki, lekceważy pracę innych; 
• nie usprawiedliwił w terminie wyznaczonym w Regulaminie Poprawy 

Frekwencji od 31 do 50 godzin lekcyjnych w semestrze. 

k) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który mimo poprzednio stosowanych środków 
wychowawczych lub dyscyplinuj ących nadal: 
• łamie w rażący sposób przepisy Statutu Szkoły; 
• poważnie uchybia normom kultury i zasadom współżycia społecznego; 
• nagminnie łamie obowiązki uczniowskie w zakresie odpowiedniego stroju; 
• ma szczególnie nierzetelny stosunek do obowiązków ucznia; 
• postępuje aspołecznie; 
• nie usprawiedliwił w terminie wyznaczonym w Regulaminie Poprawy 

Frekwencji powyżej 50 godzin lekcyjnych w semestrze 
a w szczególności: 
• posiada, używa, rozprowadza środki odurzające, substancje psychotropowe 

lub napoje alkoholowe, pali wyroby tytoniowe na terenie szkolnym, w 
budynku szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę; 

• świadomie podejmuje działania lub stwarza sytuacje zagrażaj ące zdrowiu 
fizycznemu innych osób; 

• narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób przez 
zniesławienie, agresj ę lub prowokacj ę; 

• dewastuje lub przywłaszcza mienie należące do szkoły, uczniów, nauczycieli 
lub innych osób; 

• rozpowszechnia materiały przedstawiające zachowania agresywne, 
okrucieństwo, treści pornograficzne lub obrażaj ące uczucia religijne. 

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
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psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

11.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 
dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

12.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę 
uzupełnienia braków. 

Art.50 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 
przekraczającej 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: 
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 
b) spełniaj ący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. 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). 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 
obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub 
pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego przez ucznia odpowiednio obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez 
dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 
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a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania dla odpowiedniej klasy. 

10 Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa oraz jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 
egzaminy w ciągu jednego dnia. 

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

12.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: 
a) imiona i nazwiska nauczycieli lub skład komisji; 
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

13.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 
w wyniku egzaminu poprawkowego. 

18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna. 

Art. 51. 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 
dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
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a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczna ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów 
- w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: dyrektor szkoły 
albo nauczyciel zajmuj ący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 
- jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 
same zajęcia edukacyjne; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: dyrektor szkoły 
albo nauczyciel zajmuj ący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 
- jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora 
szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, 
przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

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

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

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

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
• skład komisji; 
• termin sprawdzianu; 
• zadania (pytania) sprawdzające; 
• wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
• skład komisji; 
• termin posiedzenia komisji; 
• wynik głosowania; 
• ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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8. Do protokołu, o którym mowa dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

Art. 52. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną 
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z 
których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 
w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole dla dorosłych, w której zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze pierwszego semestru kończą się w styczniu 
- po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

5. W skład komisji wchodzą: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmuj ący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako 

członek komisji. 

6. Nauczyciel, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w 
innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

7. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: 
a) skład komisji; 
b) termin egzaminu poprawkowego; 
c) pytania egzaminacyjne; 
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
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terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w 
szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później 
niż do końca marca. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr). 

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo 
wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie 
ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze 
programowo wyższym). 

Art. 53 

1. Uczeń otrzymuje promocj ę do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyska 
roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem, że Rada 
Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z 
rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do 
klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem, że uwzględniaj ąc 
możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, Rada Pedagogiczna może 
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego, z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze 
szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. 

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Uczniowi, który uczęszcza na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 
celuj ącą ocenę roczną klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celuj cą ocenę klasyfikacyjną. 

Art. 54 

1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według 
skali obowiązującej w Zespole Szkół w Paczkowie, po każdym semestrze. Oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do 
promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego 
szkoły. 
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3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 

4. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 
przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w 
szkolnym planie nauczania. 

5. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej 
dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w 
szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te 
konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne 
w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

6. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej 
jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego 
odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia 
do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za 
pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

7. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i 
matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć 
edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. 

8. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, ustala się według 
skali obowiązującej w Zespole Szkół w Paczkowie. 

9. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 
egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie 
dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do 
końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 
sierpnia. 

11. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzaj ącemu semestr przed upływem 3 lat od daty 
przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał 
poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i 
zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

12. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w 
szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia 
się go z obowiązku uczęszczania na nie. 

13. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 11, w dokumentacji przebiegu 
nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" 
lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną 
zwolnienia. 

14. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 12, w dokumentacji przebiegu 
nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" 
lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia", oraz podstawę prawną 
zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny 
klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku 
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egzaminu eksternistycznego. 

15. Tryb przeprowadzania egzaminów semestralnych w szkole dla dorosłych w formie 
zaocznej: 
a) egzaminy semestralne odbywają się po zakończeniu zajęć w danym semestrze 

podczas sesji egzaminacyjnej; 
b) termin sesji egzaminacyjnej jest ustalany przez Dyrektora po wcześniejszym 

ustaleniu z Rada Pedagogiczną; 
c) informację o sesji egzaminacyjnej zawarte są w planie zajęć udostępnione 

słuchaczom na tablicy ogłoszeń; 
d) egzaminy semestralne pisemne i ustne przeprowadzaj ą nauczyciele określonych 

przedmiotów, uczących w danej klasie. W uzasadnionych przypadkach - Dyrektor 
może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu; 

e) egzaminator wpisuje oceny egzaminacyjne do dziennika lekcyjnego i indeksu 
słuchacza; 

f) słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku 
uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. 

16. Egzaminy pisemne; 
a) ocena z pracy pisemnej jest jawna i na prośbę słuchacza uzasadniona; 
b) słuchacz, który otrzymał niedostateczną ocenę z pisemnego egzaminu 

semestralnego, może przystąpić do egzaminu semestralnego ustnego. 
0 ocenie końcowej decyduje egzaminator. 

17. Egzaminy ustne: 
a) treść pytań egzaminacyjnych na egzaminie semestralnych ustnym powinna 

obejmować materiał nauczania przedmiotu przewidziany w danym semestrze. 
b) po zakończeniu egzaminu egzaminator informuje o proponowanej ocenie 

1 wpisuje j ą do dziennika lekcyjnego i indeksu. 
18.  Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu 

semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej 
bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał oceny uznane za 
pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

19. Zwolnienie jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z 
danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną 
uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego. 

20. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

21. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 
zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu 
semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

22. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi 
wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

23. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje 
promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

24. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyska 
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semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

25.  Słuchacz kończy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w semestrach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne 
wyższe od oceny niedostatecznej. 

26. W przypadku kiedy słuchacz nie otrzyma promocji lub nie ukończy szkoły zostaje 
skreślony z listy słuchaczy. 

27. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny 
wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w 
terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 

28.  Słuchacz, może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia. W wyjątkowych 
przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić 
zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia. 

§VIII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

Art. 55 
1. Przepisy zawarte w statucie stosuje się odpowiednio do szkoły dla dorosłych z wyłączeniem 

przepisów o pomocy materialnej, zadaniach opiekuńczych szkoły, współdziałaniu szkoły 
z rodzicami, programie wychowawczym i profilaktyce. 

Art. 56 

1. Zespół Szkół w Paczkowie posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół 
wchodzących w skład Zespołu. 

2  . Każda szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół posiada własną pieczęć urzędową. 

3 . Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nie zawierają nazwy 
Zespołu. 

4. Tablice i pieczątki szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół mają u góry nazwę 
Zespołu, a u dołu nazwę szkoły. 

5. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę 
wchodzącą w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły i pieczętuje pieczęcią 
urzędową danej szkoły. 

Art. 57 

1. Ceremoniał szkolny Zespołu Szkół jest wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w 
skład Zespołu. 
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2. Zespół Szkół posiada: 
a) Sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Paczkowie. 
b) Wspólny Sztandar dla Technikum w Paczkowie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Paczkowie. 

Art. 58 

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

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 
odrębne przepisy. 

3 . Dopuszcza się możliwość dokonania zmian w Statucie zgodnie z trybem jego uchwalenia. 

Tekst jednolity Statutu zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w 
Paczkowie Nr VII/9/2012-13 w dniu 21-02-2013r. 


