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Podstawa prawna opracowania statutu: 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.); 

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191,  

z późn. zm.); 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170); 

4) Ustawa z dn. 6.12.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe 

( Dz. U. z 2017 r. poz.60) 

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59) 

7) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379). 

8) Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 

od nauczycieli z dnia 22 maja 2017 ( Dz. U.) 

9) Rozporządzenie MEN z dnia 9 września 2016 w sprawie kształcenia osób niebędących 

obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi oraz osób będących 

obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących  

w systemach oświaty innych państw ( Dz. U. z dnia 13 września 2016r. poz. 1453) 

10) Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli( Dz. U. z dnia 27 marca 2017 r. poz. 649 

11) Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  

i placówek ( Dz. U. z dnia 21 marca 2017 r. poz. 610) 

12) Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania 

dla publicznych szkół ( Dz. U. z dnia 31 marca 2017 r. poz.703) 

13) Rozporządzenie Ministra Edukacji z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz.1643). 
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14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). 

15) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20.11.1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.) 

16) Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2016 r w sprawie szczegółowego trybu 

prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz 

wznawiania postępowania dyscyplinarnego ( Dz. U. z dnia 31 maja 2016 r. poz.741) 

17) Rozporządzenie MEN z dnia 7 czerwca 7017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie 

nauczania religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z dnia 14 czerwca 

2017 r., poz.1147 

18) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad 

techniki prawodawczej, Dz. U. z 2016 r. poz.283  
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Rozdział  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę: Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana 

Sitki w Mielcu.  Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Warszawskiej 1 w Mielcu. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Mielcu. 

3. Organem nadzorującym szkołę jest Podkarpacki Kurator Oświaty. 

4 Technikum Nr 1 posiada oddziały o pięcioletnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły 

podstawowej i  oddziały o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum. 

§ 2 

1.  Za zgodą organu prowadzącego szkołę Dyrektor może wprowadzić nowe kierunki 

nauczania w następnych latach, w zależności od możliwości szkoły i potrzeb środowiska, 

uwzględniając opinię Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

§ 3 

1. Celem kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej jest: 

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

teorii i praktyk, 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

2. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia 

ogólnego w szkole należą: 

a. czytanie - umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 

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

osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa, 

b. myślenie matematyczne - umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu 

codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym, 

c. myślenie naukowe - umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do 

identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków 

opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa, 
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d. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno 

w mowie, jak i w piśmie, 

e. umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno–

komunikacyjnymi, 

f. umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, 

g. umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się, 

h. umiejętność pracy zespołowej. 

3. Do najważniejszych zadań szkoły ponadpodstawowej należą: 

1) zdobycie przez uczniów umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym 

zachowanie dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa. Wypełnianie tego zadania 

należy do obowiązków każdego nauczyciela, 

2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele 

powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów, 

3) edukacja medialna, czyli wychowanie uczniów do właściwego odbioru 

i wykorzystania mediów, 

4) skuteczne nauczanie języków obcych, 

5) efektywne kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, 

6) edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości 

o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska 

sprzyjającego zdrowiu, 

7) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji,  

8) zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego 

potrzeb i możliwości,  

9) troska o wszechstronny rozwój każdego ucznia.  

 

§ 4 

1. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do: 

1) życia w warunkach współczesnego świata,  

2) wykonywania pracy zawodowej, 

3) aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

2. Zadaniem kształcenia zawodowego jest: 
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1) integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, 

2) doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, 

3) zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy ogólnej, 

4) powiązanie wiedzy ogólnej z wiedzą zawodową, 

5) podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół, 

6) przygotowanie uczących się do możliwości sprostania wyzwaniom zmieniającego się 

rynku pracy, 

7) wspomaganie rozwoju każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, 

8) wspieranie uczących się poprzez tworzenie indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, 

9) stworzenie możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych, 

10) zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, 

11) elastyczne reagowanie na potrzeby rynku pracy, 

12) otwartość na uczenie się przez całe życie. 

3. Zadania szkoły oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi 

w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności:  

1) idea gospodarki opartej na wiedzy,  

2) globalizacja procesów gospodarczych i społecznych,  

3) rosnący udział handlu międzynarodowego,  

4) mobilność geograficzna i zawodowa,  

5) nowe techniki i technologie, 

6) wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności 

pracowników. 

§ 5 

1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawczo-profilaktyczne i opiekuńcze 

określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe a w szczególności: 

1) zapewnia uczniom wszechstronny rozwój osobowości zgodnie z ich potrzebami  

i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej 

oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

2) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej ramowe plany nauczania, 

podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach, programy 

nauczania w określonych zawodach oraz zasady oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy; 
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3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły oraz 

przystąpienia do egzaminów maturalnych i egzaminów  potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie; 

4) stwarza warunki do pełnej realizacji zadań w zakresie edukacji, rozwija 

zainteresowania oraz pomaga w świadomym wyborze dalszego kształcenia oraz 

zaplanowania ścieżki kariery zawodowej poprzez: 

        a)  rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

        b)  działalność kół zainteresowań, 

          c)   propagowanie wolontariatu, 

          d)   szkolenia podnoszące fachową wiedzę i umiejętności, 

         e)  organizowanie zajęć z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 

        f) projekty edukacyjne 

7) organizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów w celu opanowania umiejętności 

praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie; 

8) umożliwia rozwijanie kultury pracy opartej na postępie technologicznym, 

ekonomicznym i organizacyjnym; 

9) kształtuje etyczne i moralne postawy niezbędne do pełnienia funkcji zawodowych  

i społecznych. 

2. Współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie   

prowadzenia kształcenia praktycznego. 

3. Współpracuje  z  placówkami  szkolenia  zawodowego,  placówkami  oświatowo  –

wychowawczymi, publicznymi oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz  

z organizatorami kształcenia ustawicznego, szkołami wyższymi i stowarzyszeniami 

zawodowymi. 

4. Organizuje system doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej. 

5. Cele i zadania wychowawczo–profilaktyczne obejmują wszystkich uczniów.   

      W szczególności zadania te mają na celu: 

1) kształtowanie patriotycznej i humanistycznej postawy uczniów; 

2) kształtowanie postaw uczynności i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka; 

3) kształtowanie postaw przedsiębiorczości, kreatywności i mobilności zawodowej, 

wspomaganie planowania kariery zawodowej; 

4)   doskonalenie metod rozwijania u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne  

i innych ludzi, poszanowania dla życia zgodnego ze środowiskiem naturalnym przy 

poszanowaniu prawa własnego i innych do życia w otoczeniu wolnym od substancji 
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niebezpiecznych dla zdrowia i życia, używek i potencjalnych uzależnień 

ograniczających intelekt własny, wolność osobistą i zagrażających zdrowiu 

człowieka; 

5)   kształtowanie postaw proekologicznych; 

6)   realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego , w ramach którego 

na podstawie diagnozy opracowuje się szczegółowe cele i zadania profilaktyczne do 

realizacji w danym roku szkolnym. 

 

§ 6 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1)    umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności w prowadzonych przez szkołę 

kierunkach kształcenia, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły 

oraz świadectwa dojrzałości, 

2)    umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia lub wykonywanie wybranego zawodu, 

3)    kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie o systemie oświaty w sposób określony w dalszej części 

Statutu, 

4)    sprawuje opiekę nad uczniami w procesie nauczania przez organizowanie 

różnorakich zajęć pozalekcyjnych, stosownie do zainteresowań młodzieży. 

2. Szkoła może realizować innowacje i eksperymenty pedagogiczne, których zasady 

wdrażania regulują odrębne przepisy. 

3. Utrzymanie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych odbywa się 

na wszystkich zajęciach objętych szkolnym programem nauczania i zajęciach 

pozalekcyjnych, poprzez dobór odpowiednich treści nauczania, a także kultywowanie 

osoby Patrona przez podtrzymywanie ceremoniału szkolnego opisanego w Rozdziale VII. 

4. Tożsamość religijną uczniowie mogą podtrzymywać, biorąc udział w zajęciach z religii 

rzymskokatolickiej. Uczniowie innych wyznań i niewierzący nie mogą być zmuszani do 

udziału w tych zajęciach, mają natomiast prawo do uczestniczenia w zorganizowanych 

zajęciach z etyki.  

5. Uczestniczenie w lekcjach religii jest w pełni dobrowolne. 
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6. Uczniowie przeżywający kłopoty związane z życiem rodzinnym, nauką, zdrowiem 

i okresem dojrzewania mogą korzystać z poradnictwa pedagoga, psychologa szkolnego, 

pielęgniarki, a także pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu. 

7. Uczniowie niepełnosprawni mogą korzystać z pomocy szkoły w zakresie organizowania 

indywidualnego procesu nauczania. 

8. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie zajęć 

fakultatywnych, kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.  

9. Uczniowie pragnący rozwijać swoje zainteresowania sportowe mogą być członkami 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” działającego w szkole na podstawie 

własnego Statutu. 

10. Uczniowie zainteresowani rozwojem umiejętności dziennikarskich mogą być 

współtwórcami wydawanej i rozprowadzanej w szkole szkolnej gazetki „KRZYK”. 

Środki uzyskane ze sprzedaży gazetki przeznacza się na druk kolejnych numerów 

i działalność koła dziennikarskiego. 

11. Uczniowie na terenie szkoły oraz poza jej terenem w czasie wycieczek i imprez 

organizowanych przez szkołę  pozostają cały czas pod opieką nauczycieli: 

1) w czasie zajęć organizowanych poza terenem szkoły młodzież musi pozostawać pod 

opieką nauczycieli, przy czym przy każdej klasie winien przebywać przynajmniej 

1 nauczyciel, 

2)  w czasie lekcji nauczyciel jest odpowiedzialny za realizację przepisów bezpieczeństwa 

i higieny uczniów obecnych na lekcji, 

3)  w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, szkoła deleguje do opieki nad 

uczniami odpowiednią liczbę nauczycieli. Za całość wycieczki odpowiedzialny jest 

kierownik wycieczki, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, 

4)  w czasie przerw międzylekcyjnych młodzież pozostaje pod opieką nauczycieli 

pełniących dyżury według odrębnego harmonogramu. 

12. Uczniowie znajdujący się w szczególnie ciężkiej sytuacji mogą korzystać z pomocy 

indywidualnej: 

1)  uczniowie mający zaburzenia i wady rozwojowe wynikające z uszkodzenia narządów 

ruchu, słuchu i wzroku, a także wady wymowy, mogą korzystać z opieki Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów 

ucznia. W czasie lekcji uczniowie ci winni być otoczeni specjalną opieką przez 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele nie mogą im stawiać 

wymagań wykraczających poza ich możliwości psychofizyczne, 
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2)  uczniowie znajdujący się w trudnych warunkach materialnych lub losowych mają 

prawo do korzystania z pomocy materialnej, przyznawanej przez  Radę Rodziców, 

w zależności od posiadanych środków. Szkoła może kierować sprawy 

poszczególnych uczniów za zgodą ich rodziców do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mielcu lub ośrodków pomocy w miejscu zamieszkania uczniów.                                                    

 

Rozdział  III 

Organy szkoły i stanowiska kierownicze 

§ 7 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organy szkoły mają swobodę działania i podejmowania uchwał i decyzji w granicach 

swoich kompetencji określonych ustawą o Systemie Oświaty, ustawą Prawo Oświatowe 

i Statutem Szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły. 

4. Zaistniałe spory i sytuacje konfliktowe Dyrektor rozwiązuje zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Dyrektor Szkoły 

§ 8 

1.  Celem usprawnienia realizacji swoich zadań statutowych Dyrektor Szkoły powołuje,  

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego, następujące 

stanowiska kierownicze: 

1) Wicedyrektor,  

2) Kierownik Szkolenia Praktycznego.   

2.  Dyrektor Szkoły organizuje pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz inne 

zajęcia związane z działalnością statutową szkoły, a także reprezentuje szkołę na 

zewnątrz. 

3.  Dyrektora Szkoły wyłania się w drodze konkursu. Szczegółowy  tryb powoływania 

i odwoływania Dyrektora regulują odrębne przepisy. 
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4.  Do zadań Dyrektora, należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie 

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminów: maturalnego 

i zawodowego, 

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

10) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły, 

11)   wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

12)   dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, 

13)   podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

14)   podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły, 

15)   zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

16)   organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, kształcenia specjalnego w porozumieniu z organem prowadzącym, 
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17)   ustalanie wysokości i przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na 

ten cel w budżecie szkoły,  

18)   możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno– 

wychowawczych, 

19)   możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych 

dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, pod warunkiem 

zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty, 

20)   organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 

i nauczycielom, 

21)   ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania tygodniowego rozkładu zajęć, 

22)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 

23)   w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty, Starostwem Powiatowym 

i Wojewódzkim Urzędem Pracy dokonywanie zmiany lub wprowadzanie nowych 

profili kształcenia zawodowego. 

5.   Do zadań  Dyrektora, wynikających z Ustawy – Karta Nauczyciela, należy   

  w szczególności: 

1) kierowanie zakładem pracy,  

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar 

porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły 

mających status pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny poziom szkół wchodzących w skład Zespołu oraz 

realizację działań wychowawczo-profilaktycznych i bezpieczeństwo uczniów, 

8) realizowanie zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach 

ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę, 

9) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

10) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, 
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11) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

12) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

13) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego, 

15) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie 

karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy 

naruszenia praw i dobra dziecka, 

16) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych, 

17) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie 

z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument, 

18) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 

 

Rada Pedagogiczna 

§ 9 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. 

Romana Sitki w Mielcu realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 

bł. ks. Romana Sitki w Mielcu jako przewodniczący, Wicedyrektor, wszyscy nauczyciele, 

pedagog i psycholog szkolny, Kierownik Szkolenia Praktycznego, bibliotekarz szkolny. 

3. W posiedzeniach Rady w określonych punktach programu mogą uczestniczyć z głosem 

doradczym: pielęgniarka szkolna, przedstawiciele  Rady Rodziców, Samorządu 

Uczniowskiego, przedstawiciele organizacji młodzieżowych,  przedstawiciele zakładów 

pracy, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu lub praktyki zawodowe, 

pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły, a także inne osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej za zgodą 

przewodniczącego. 

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, pod koniec każdego okresu (semestru) w związku z zatwierdzeniem wyników 

klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę 
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bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego 

Rady Pedagogicznej, Kuratora Oświaty albo co najmniej 1/3 członków Rady 

Pedagogicznej. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej 

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie 

i porządku zebrania. 

5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały Rady 

są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

jej członków i obowiązują wszystkich pracowników i uczniów szkoły. 

6. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach Rady spraw, 

które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

7.  Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy: 

1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

2) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu  nauczania i wychowania, a także 

opieki oraz organizacyjnych i materialnych  warunków pracy szkoły, 

3) kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swoich członków 

zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Powszechną Deklaracją Praw 

Człowieka, 

4) organizowanie zewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa 

pedagogicznego, 

5) współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, a także z rodzicami 

i opiekunami uczniów. 

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1)  zatwierdzanie planu pracy szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

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

2)  projekt planu finansowego szkoły, 

3)  wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
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4)  propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi, przed 

dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania. 

6)  podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,  

7)  powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący 

szkołę,  

8)  przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,  

9)  powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych 

stanowisk. 

10. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1)  przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala Statut, 

2)  przyjmuje koncepcję pracy szkoły,  

3)  może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela  z innego stanowiska 

kierowniczego w szkole, 

4)  typuje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora, 

5)  uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły w porozumieniu z Radą 

Rodziców. 

11. Rada Pedagogiczna ma prawo do występowania z wnioskami w sprawie     doskonalenia 

organizacji nauczania i wychowania.  

12. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) realizacji uchwał Rady, 

2) tworzenia atmosfery  życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego 

szkoły, 

3) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy 

i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

4) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw, godności nauczycieli, 

5) zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omówienia 

trybu i form ich realizacji, 

6) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady. 

13. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 
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1) aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

2) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków Rady, 

3) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń 

Dyrektora, 

4) czynnego uczestnictwa w pracach Rady i jej komisji, do której został powołany, 

5) realizowania uchwał Rady, nawet wtedy, gdy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia, 

6) składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań, 

7) przestrzegania tajemnicy obrad Rady. 

14. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

15. Podstawowym dokumentem działalności Rady jest Księga Protokołów Rady 

Pedagogicznej. 

16. Z posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządza się protokół i w terminie do 7 dni od daty 

zebrania wpisuje się go do Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej. 

17. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. 

 

Rada Rodziców 

§ 10 

1. Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły i stanowi reprezentację rodziców 

uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych. 

3. Rada Oddziałowa liczy 3 przedstawicieli wybranych spośród wszystkich rodziców 

uczniów danego oddziału. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

wewnątrzszkolną strukturę i tryb pracy. 

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

prowadzącego, organu nadzorującego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 
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2) wspieranie działalności statutowej szkoły, 

3) typowanie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

szkoły, 

4) możliwość przekazywania Staroście Powiatu Mieleckiego i Podkarpackiemu 

Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy szkoły. 

7. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program profilaktyczno-

wychowawczy. 

8. Rada Rodziców opiniuje w szczególności: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia  lub wychowania, jeżeli 

taki zostanie zalecony przez organ nadzoru pedagogicznego, 

2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 

3) wyraża opinię dotyczącą pracy nauczyciela w procedurze oceniania. 

9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania tych 

funduszy określa regulamin pracy Rady Rodziców. 

Samorząd Uczniowski 

§ 11 

1. Samorząd Uczniowski jest organem społecznym, mającym  na celu zapewnienie uczniom 

czynnego udziału w procesie dydaktyczno-wychowawczym i organizowanie życia 

zespołowego  na zasadach demokratycznych.  

2. W każdej klasie działa Samorząd Klasowy wybrany przez wszystkich uczniów danej 

klasy, w skład którego wchodzą: 

1) przewodniczący, 

2) zastępca przewodniczącego, 

3) sekretarz, 

4) skarbnik. 

3. Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski wybierany przez całą społeczność 

uczniowską w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, w skład którego wchodzą: 

1) przewodniczący, 

2) dwóch zastępców, 

3) sekretarz, 

4) skarbnik. 
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4. Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z nauczycielem – opiekunem Samorządu -

opracowuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego precyzujący uprawnienia i obowiązki 

Samorządu Uczniowskiego. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz  Dyrektorowi wnioski   i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z Dyrektorem Szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, 

7) prawo opiniowania kandydatur uczniowskich do stypendiów i nagród, 

8) prawo udzielenia poręczenia uczniowi, który w sposób rażący złamał przepisy prawa 

szkolnego oraz uczniowi, który zagrożony jest skreśleniem z listy uczniów, 

9)  prawo wydawania opinii w sprawie nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

6. W sprawach spornych pomiędzy Samorządem Uczniowskim a Radą Pedagogiczną 

decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły, badając sprawę i udzielając stosownych wyjaśnień 

lub rozstrzygnięć w terminie 14 dni od zgłoszenia sprawy do Dyrektora na piśmie. 

7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować zadania z zakresu 

wolontariatu. 

8. Samorząd może ze swego składu wyłonić radę wolontariatu. 

9. W celu wzmocnienia potrzeby kształcenia u uczniów postaw prospołecznych i dla 

zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym został powołany w październiku 2011 

roku Szkolny Klub Wolontariusza Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana 

Sitki w Mielcu. 

10. Szkolny Klub Wolontariusza jest wewnętrzną organizacją zatwierdzoną przez Dyrektora 

Szkoły. 
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11. Szkolny wolontariat jest szansą dla uczniów na zdobycie nowej wiedzy i nowych 

umiejętności z zakresu problemów świata, wykluczenia społecznego, 

niepełnosprawności, bezdomności, uchodźctwa, uzależnień. 

12. Podstawą działań wolontariuszy są: 

1) zasada indywidualnego zaangażowania wolontariuszy w pomoc potrzebującym, 

2) etyczna zasada Kazimierza Lisieckiego ”Wstyd za zło”, 

3) zasada budowania cywilizacji miłości. 

13. Nad przebiegiem pracy wolontariatu czuwa nauczyciel - szkolny opiekun wolontariatu, 

który inicjuje powstanie grupy, zachęca do działania, współpracuje z placówkami  

w których pracują wolontariusze, motywuje do działania. 

14. Do zadań Szkolnego Klubu Wolontariusza należy: 

1) wspieranie i pomoc uczniom z problemami w nauce, 

2) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących uczniów szkoły, 

3) przeprowadzanie lekcji, wykładów z tematów które zna uczeń, 

4) zbiórki podręczników i książek, 

5) działania kulturalne, szkolne spotkania, gazetki, 

6) w partnerstwie z innymi instytucjami: 

a) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących, 

b) pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych, zastępczych, 

c) odwiedziny w świetlicach środowiskowych, 

d) pomoc zwierzętom, 

e) przygotowanie świątecznych paczek dla seniorów, dzieci, 

f) udział w partnerskich projektach. 

15. Członkiem klubu może zostać każdy, kto pragnie służyć innym - po uprzednim 

przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność 

wolontariacką. 

16. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni  

im nauki i pomocy w domu. 

17. Każdy członek Klubu przestrzega zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz 

Regulaminie Klubu. 

§ 12 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia 

i takie organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci 
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i młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa 

w punkcie 1, wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 

 

Rozdział IV 

Organizacja szkoły 

§ 13 

1. Rok szkolny  rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia 

roku następnego. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich (wakacji) określają 

przepisy Ministra Edukacji Narodowej. 

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

szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez Dyrektora Szkoły, po 

zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznej szkoły oraz zakładowych organizacji związkowych 

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. 

3. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący  po uzyskaniu opinii organu   

      sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności: 

1)  liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2)  liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach/semestrach; 

4)  tygodniowego a w przypadku szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej – 

     semestralnego  wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych- w tym godzin  

     wynikających z  podziału na grupy oraz godzin do dyspozycji dyrektora Zespołu; 

5)  liczbę pracowników Zespołu ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze; 

6)  liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbę godzin    

     prowadzonych  przez poszczególnych nauczycieli; 

7)  liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych; 

8)  ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze   

     środków przyznanych przez organ prowadzący Zespół; 

9)  liczbę godzin zajęć edukacyjnych prowadzonych przez poszczególnych    

     nauczycieli; 

10) tygodniowego, wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora. 
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5. Arkusz organizacji szkoły stanowi połączenie arkuszy: Technikum Nr 1, Branżowej Szkoły 

I Stopnia Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej Nr 1 

dla Dorosłych w Mielcu wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych  im. bł. ks. 

Romana Sitki w Mielcu. 

6.  Organizację stałych obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu obejmującego szkoły wchodzące w skład 

Zespołu z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauki i pracy uczniów 

i nauczycieli oraz możliwości lokalowych Zespołu. 

7. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada: pomieszczenia do nauki z niezbędnym 

wyposażeniem, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, Multimedialne 

Centrum Informacji, bibliotekę, czytelnię, gabinet higieny szkolnej, pomieszczenia 

administracyjno-gospodarcze, archiwum, szatnie. 

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

w rocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim 

ramowym planem nauczania i programem nauczania dla danej klasy, dopuszczonym do 

użytku szkolnego.  

9. Liczba uczniów w oddziale ustala organ prowadzący. 

10. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli zwanemu wychowawcą. 

11. Podstawowymi dokumentami każdego oddziału są: dziennik lekcyjny prowadzony 

w formie elektronicznej i zbiór arkuszy cen. 

 

§ 14 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których 

wymiar określają ramowe plany nauczania, są obowiązkowe zajęcia lekcyjne, zajęcia 

lekcyjne fakultatywne oraz inne wspomagające rozwój młodzieży.                 

2. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.   

3. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 

od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 
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4. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 

45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

5. Organizację stałych obowiązków i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy. 

6. W technikum, podział na grupy określają odrębne przepisy oraz ustalenia z organem 

prowadzącym. 

7. W szkołach dla dorosłych zajęcia odbywają się, według ustalonego planu zajęć 

z uwzględnieniem potrzeb słuchaczy. 

 

§ 15 

1.  Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom,   

      nauczycielom. 

2.  Szkoła zapewnia stałą pomoc i opiekę pedagoga i psychologa szkolnego. 

3. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem   

      w szczególności ich potrzeb rozwojowych, rodzinnych lub losowych. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i         edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia  

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia, stwarzania warunków do jego aktywnego 

pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki wynikających w szczególności: 

1)  z niepełnosprawności, 

2)  z niedostosowania społecznego, 

3)  zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4)  z zburzeń zachowania i emocji, 

5)  ze szczególnych uzdolnień, 

6)  ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7)  deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8)  z choroby przewlekłej; 

9)  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego    
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      rodziny,  sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

 

§ 16 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów 

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy  

z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 

poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest udzielana z inicjatywy: ucznia, 

rodziców ucznia, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia 

z uczniem, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

pomocy nauczyciela. 

5. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom  

w formie:  

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć 

o charakterze terapeutycznym, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

4) porad i konsultacji, 

5) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się, 

6)  zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
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§ 17 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole, jest zadaniem 

zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz 

specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego dalej „zespołem”. 

2. Zespół tworzy wychowawca oddziału.  

1) Do zadań zespołu należy: 

a) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów, 

b) określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, 

c) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-

pedagogicznej – także w trakcie bieżącej pracy z uczniem, 

d) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

e) dostosowanie sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

2) Na podstawie zaleceń zespołu Dyrektor Szkoły zatwierdza dla ucznia formy, 

sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

3) O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, wychowawca informuje na piśmie rodziców 

ucznia. 

 

§ 18 

1. Jeśli udzielana uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie przynosi efektów 

i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, Dyrektor Szkoły za zgodą rodziców 

ucznia może wystąpić do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem  

o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu ucznia w celu 

wskazania sposobu rozwiązania problemu. 

 

§ 19 
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1. W celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych szkoła może organizować różne 

formy działalności, a w szczególności: 

1) organizowanie kursów i innych form szkoleń zgodnie z zapotrzebowaniem rynku 

pracy, 

2) wynajmowanie pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, 

3) pozyskiwanie darowizn pieniężnych i rzeczowych od sponsorów. 

 

§ 20 

1. Szkoła może przyjmować studentów wyższych uczelni pedagogicznych i ekonomicznych 

na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem 

Szkoły i szkołą wyższą. 

 

§ 21 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy 

o regionie. 

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

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwiać: 

1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, 

2) korzystanie ze zbiorów na miejscu w bibliotece i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami 

informacyjnymi, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się, 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów,  

5) przeprowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów (w  grupach 

bądź oddziałach). 

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

ich zakończeniu. 

5. Do obowiązków bibliotekarza szkolnego należy: 

1)  udostępnianie zbiorów, 
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2)  udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych 

i tekstowych, informowanie nauczycieli i uczniów o nowych wydawnictwach, 

3)  prowadzenie zajęć lekcyjnych z przysposobienia czytelniczego  

i informacyjnego, inspirowanie pracy aktywu czytelniczego, 

6) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu 

czytelnictwa na posiedzenia Rady Pedagogicznej, 

7) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek, 

8) gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9) opracowywanie biblioteczne zbiorów, 

10) konserwacja zbiorów, 

11) selekcja zbiorów przy współudziale nauczycieli, 

12)  wydzielanie księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie katalogu  alfabetycznego 

i rzeczowego, 

13)  tworzenie zbiorów medioteki, 

14)  nadzorowanie funkcjonowania Multimedialnego Centrum Informacji. 

6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: 

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym w dbałości 

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów i słuchaczy, 

2) przygotowaniu uczniów i słuchaczy do życia w społeczeństwie informacyjnym, 

3) stwarzaniu uczniom i słuchaczom warunków do nabywania umiejętności 

wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 

z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych 

przedmiotów. 

7. Pracę biblioteki szkolnej określa Regulamin Biblioteki Szkolnej stanowiący odrębny 

dokument. 

8. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy Zespołu. 

9. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu. 

10. Współpraca biblioteki z uczniami obejmuje: 

1) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

2) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, 

3) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad, egzaminów, 

4) pomoc uczniom w poszukiwaniu źródeł informacji potrzebnych do wykonania zadań 

domowych, 
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5) angażowanie uczniów w projekty propagujące czytanie, konkursy i inne zajęcia 

w bibliotece szkolnej. 

11. Współpraca biblioteki z nauczycielami obejmuje: 

1) ustalenie harmonogramu zajęć bibliotecznych, 

2) udział w realizacji zadań programowych szkoły poprzez dostarczanie źródeł 

i opracowań na lekcje i zajęcia, szkolenia, itp., 

3) uzgadnianie z nauczycielami zakupów nowości, gromadzenie zbiorów według ich 

potrzeb, 

4) uzgadnianie z nauczycielami języka polskiego lektur i terminów ich realizacji 

w poszczególnych klasach, 

5) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów, olimpiad, 

6) udostępnianie nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań odpowiedniej 

literatury, gromadzenie teczek tematycznych, 

7) informowanie wychowawców o czytelnictwie uczniów, 

8) pomoc nauczycielom studiującym i doskonalącym się w zawodzie, 

9) w porozumieniu z pedagogiem gromadzenie i udostępnianie literatury pomocnej 

w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce, 

10) Wypożyczanie uczniom bezpłatnych podręczników, ewidencjonowanie ich,  

11) przekazywanie uczniom bezpłatnych materiały edukacyjnych i ćwiczeniowych. 

12. Współpraca biblioteki z rodzicami obejmuje: 

1) informowanie o działaniach prowadzonych w bibliotece, 

2) przekazywanie informacji o strukturze zbiorów, 

3) gromadzenie i wypożyczanie rodzicom literatury dotyczącej wychowania dzieci. 

13. Współpraca biblioteki z innymi bibliotekami obejmuje: 

1) organizowanie wycieczek uczniów celem zapoznania ich z funkcjonowaniem 

biblioteki publicznej, 

2) przeprowadzanie wspólnych zajęć bibliotecznych, 

3) zapraszanie pracowników biblioteki miejskiej na apele i imprezy czytelnicze, 

4) organizowanie wspólnych imprez bibliotecznych, 

5) współpraca w zakresie egzekwowania zwrotów wypożyczonych książek, 

6) wymiana doświadczeń podczas spotkań pracowników bibliotek. 

 

§ 22 
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1. Uczniowie Technikum Nr 1 odbywają praktyki zawodowe u pracodawców wskazanych 

przez Dyrektora Szkoły. Praktyki odbywają się zgodnie z planem i programem nauczania 

na podstawie umowy zawartej  z instytucją. 

2. W czasie odbywania  praktyki zawodowej uczniowie pozostają pod opieką opiekuna 

praktyk wyznaczonego przez kierownika zakładu pracy. 

 

Rozdział  V 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 23 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, specjalistów do prowadzenia zajęć oraz pracowników 

administracyjnych i pracowników obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych 

pracowników określają odrębne przepisy.. 

2. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zobowiązany jest do 40 godzinnego tygodnia 

pracy. W ramach tego czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany 

jest realizować obowiązkowe pensum. Realizuje je poprzez zajęcia wychowawcze, 

dydaktyczne i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz.  Poza 

podstawowym pensum w ramach 40–godzinnego tygodnia pracy nauczyciel zobowiązany 

jest do realizacji innych czynności i zajęć wynikających z zadań szkoły ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb 

i zainteresowań uczniów (np. opieka nad uczniem w czasie zawodów sportowych, 

olimpiad i turniejów, wycieczkach szkolnych, rekolekcji, zajęć integracyjnych, itp.) oraz 

zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do lekcji, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym. 

3. Nauczyciel obowiązany jest poza obowiązującym pensum w ramach 40-godzinnego 

tygodnia pracy uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe i egzaminu maturalnego (z wyjątkiem części ustnej). 

4. Przydział przedmiotów nauczania w określonych oddziałach, wychowawstw, opiekuństw 

nad kołami, organizacjami i pracowniami, reguluje na początku roku szkolnego arkusz 

organizacyjny i przydział czynności dodatkowych.  

5. Nauczyciel ma obowiązek prowadzić pracę dydaktyczno-wychowawczą z uczniami 

przydzielonych klas w zakresie nauczanego przedmiotu. Jest odpowiedzialny za poziom 

i wyniki tej pracy. 

6. Do zadań nauczyciela należy: 
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1)  systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia każdego typu zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizowania ich zgodnie z tygodniowym rozkładem 

zajęć oraz zasadami i metodami współczesnej dydaktyki, 

2)  wyrabianie umiejętności obiektywnego wartościowania i oceniania poznanych 

faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów, 

3)  informowanie rodziców, uczniów oraz wychowawcę klasy, Dyrektora a także Radę 

Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów, 

4)     kształtowanie u uczniów pożądanych postaw społecznych i odpowiedzialności za 

własne czyny, 

5)  poznanie warunków życia, stanu zdrowotnego, osobowości, uzdolnień 

i zainteresowań uczniów, 

6)    zaspokajanie potrzeb psychicznych uczniów poprzez tworzenie warunków do 

świadomego i aktywnego udziału w procesie lekcyjnym, dla spokojnej i dobrze 

zorganizowanej pracy, życzliwego współdziałania, pomocy oraz sprawiedliwej 

oceny osiąganych wyników, 

7)    zapewnienie optymalnych warunków rozwoju uczniów przez treści nauczanego 

przedmiotu oraz osobisty przykład i wartościowe, naukowe i moralne oddziaływanie 

wychowawcze, 

8)  udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

9)    obiektywizm i bezstronność w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów, 

10)  dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece, 

11)  prawidłowa organizacja i przebieg zajęć dydaktycznych, 

12)  doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i stałe podnoszenie poziomu 

wiedzy specjalistycznej i ogólnej. 

13) prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającej 

na celu rozpoznawanie u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań; 

b) szczególnych uzdolnień. 

7. Nauczyciel winien przejawiać własną inwencję i dbałość o należyty wystrój i estetykę 

powierzonej sobie sali lekcyjnej, dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkoły. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany prawidłowo i terminowo prowadzić dokumentację przebiegu 

nauczania. 

9. Do zadań nauczyciela należy również: 
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1) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizacja jej uchwał, 

2) współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących kształcenia i wychowania 

uczniów, 

3) współpraca ze społecznymi organami szkoły, 

4) organizowanie imprez, konkursów, innych tego typu zajęć oraz nadzorowanie ich 

przebiegu, 

5) realizowanie zaleceń Dyrektora Szkoły, 

6) gromadzenie pomocy dydaktycznych i literatury pomocniczej. 

10. Nauczyciela dotyczy realizacja innych zadań określonych przez Dyrektora Szkoły, takich 

jak:  

1)  analiza i samoocena pracy własnej,  

2)  pełnienie dyżurów w czasie przerw zgodnie z harmonogramem, 

3)   prawidłowa i efektywna realizacja podstawy programowej i programu nauczania oraz 

dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników nauczania,  

4)   rzetelne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych zgodnie z zasadami współczesnej 

dydaktyki, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć 

edukacyjnych zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami oceniania 

wewnątrzszkolnego, programem wychowawczym i profilaktycznym,  

5)   tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie 

dydaktyczno–wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, 

uczenia się i działania, kształcenie umiejętności dobrego organizowania pracy 

indywidualnej i zespołowej,  

6)   wdrażanie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, godnego 

i kulturalnego zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym, 

przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności,  

7)   przestrzeganie praw dziecka i ucznia, 

8)   przestrzeganie regulaminów i zarządzeń dotyczących organizacji pracy szkoły, 

9)   przestrzeganie zasad BHP, 

10)   systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów oraz przekazywanie 

rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, 

11)   dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, 

12)   sporządzenie rocznego rozkładu materiału z przedmiotu nauczania, pozostawienie 

jednego egzemplarza do dyspozycji szkoły, 
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13)   przygotowanie w ramach przedmiotowego systemu oceniania wymagań 

edukacyjnych na poszczególne oceny i kryteriów oceniania, 

14)   przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały 

niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych 

i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy, doskonalenie swoich umiejętności 

dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

15)   zapoznanie uczniów z zakresem realizacji podstaw programowych na dany rok 

szkolny w każdej klasie, wybranym programem nauczania dla danego przedmiotu 

oraz obowiązującym podręcznikiem, kryteriami oceniania oraz wymaganiami 

edukacyjnymi,  

16)   ustne uzasadnianie oceny na wniosek ucznia lub rodzica, 

17)   wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły a wynikających 

z organizacji pracy szkoły. 

11. Zadaniem nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy danej klasy jest 

sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

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

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) prowadzenie w powierzonej klasie planowej pracy wychowawczej, 

3) otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka, organizowanie wspólnie 

z uczniami i rodzicami różnych form życia zespołowego rozwijających jednostkę 

i integrujących zespół uczniowski, ustalanie wspólnie z uczniami oraz rodzicami treści 

i formy zajęć realizowanych na zajęciach z wychowawcą, 

4) koordynowanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie działań wychowawczych 

wobec ogółu uczniów, a także wobec uczniów, którym potrzebna jest indywidualna 

opieka ze względu na trudności i niepowodzenia szkolne jak również wobec uczniów 

szczególnie uzdolnionych, 

5) współdziałanie z Radą Pedagogiczną, rodziną i Radą Oddziałową w zakresie 

oddziaływania wychowawczego na uczniów, 

6) zapoznawanie rodziców z wymogami dydaktycznymi i wychowawczymi szkoły, 

postępami uczniów w nauce, ich zachowaniu się i trudnościami rozwojowymi, 

7) umożliwianie systematycznych kontaktów rodziców z nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów i Dyrekcją Szkoły poprzez organizowanie systematycznych spotkań, 

8) włączanie rodziców w sprawy życia klasy, do organizowania uroczystości, imprez, 

wycieczek, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 
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9) inspirowanie samorządnej działalności organizacji uczniowskich, 

10) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej 

w danej klasie, 

11) inspirowanie i wspomaganie zespołowych działań uczniów, 

12) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

13) organizacja i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w powierzonej 

mu klasie. 

12. Do obowiązków wychowawcy należy w szczególności: 

1) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o osiąganie przez nich jak najlepszych 

wyników w nauce, a w szczególności: 

a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie, utrzymywanie 

systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia 

podobnych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce 

szkolnej, 

b) interesowanie się postępami uczniów w nauce; zwracanie szczególnej uwagi na 

tych, którzy mają trudności w nauce; analizowanie wspólnie z klasowym 

zespołem uczniowskim i nauczycielami przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy 

szkolnej i podejmowanie środków zaradczych; pobudzanie pozostałych uczniów 

do dalszego podnoszenia wyników w nauce, 

c) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły; badanie przyczyn 

opuszczania przez nich zajęć szkolnych; udzielanie wskazówek  w sprawie 

organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności 

w uzupełnianiu materiału nauczania, 

d) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym, nauczycielami, rodzicami 

w organizowaniu czytelnictwa uczniów, pobudzanie uczniów do aktywnego 

udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych i interesowaniu się ich 

udziałem w tych pracach, 

2) troska o wychowanie uczniów:  

a) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości 

i współdziałania, 

b) rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły i szerszego 

środowiska między innymi poprzez przyzwyczajanie uczniów do wspólnego 

gospodarowania na terenie klasy, wyrabianie w nich poczucia 
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współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy oraz ogólnych 

pomieszczeń i terenu szkoły,  

c) rozwijanie samorządnych form społecznego życia klasy, 

d) interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, 

utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych organizacji,  

e) wzbudzanie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska, 

inspirowanie ich do udziału w pracach na jego rzecz,  

f) wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia uczniów w szkole i poza 

szkołą, 

g) ułatwianie uczniom właściwego organizowania i wykorzystania wolnego czasu, 

h) wywieranie wpływu na zachowanie się uczniów w szkole i poza szkołą, 

i) badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie 

środków zaradczych wspólnie z zespołem uczniowskim, rodzicami 

i nauczycielami, 

3) opieka nad zdrowiem uczniów, a w szczególności:  

a) wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i o stan higieniczny otoczenia 

oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym 

i poza szkołą, 

b) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z pielęgniarką 

szkolną oraz rodzicami w sprawach ich zdrowia, 

4) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów, a w szczególności:  

a) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach życiowych,  

b) organizowanie niezbędnej opieki i pomocy materialnej dla uczniów wspólnie 

z Dyrektorem, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim jak również przy 

pomocy powołanych do tego instytucji i organizacji, 

c) otaczanie specjalną opieką uczniów, którzy dojeżdżają lub dochodzą do szkoły 

z dużej odległości,  

5) współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

a) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postępów w nauce 

i zachowania się uczniów (indywidualne rozmowy z rodzicami),  

b) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach z rodzicami. 
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13. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły i organem 

prowadzącym szkołę za: 

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz 

      klasach stosownie do realizowanego programu i warunków, 

2)  stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych. 

14. Nauczyciel odpowiada przed Dyrektorem Szkoły za: 

1) skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 

szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielanych dyżurów, 

2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub 

w sytuacji innego zagrożenia, 

3) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły. 

15. Wychowawca ma prawo zwołać wszystkich uczących w klasie nauczycieli w celu: 

1) skoordynowania pracy z uczniem,  

2) zasięgnięcia opinii nauczycieli, 

3) wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, 

4) ustalenia form pracy dostosowanych do jego potrzeb i możliwości, 

5) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych                      

i materialnych swoich wychowanków do pedagoga i psychologa szkolnego, służby 

zdrowia, kierownictwa szkoły, 

6) ustanowienia własnych form nagradzania i motywowania wychowanków. 

16. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za: 

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie, 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu  wychowawczego 

klasy i szkoły, 

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej 

sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej, 

4) prawidłowe  prowadzenie dokumentacji uczniowskiej swojej klasy. 

17. Dla zapewnienia ciągłości  pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by 

wychowawca prowadził swoją klasą przez cały tok nauczania. 

18. Wychowawca klasy może być zmieniony na  pisemny wniosek uczniów, rodziców lub 

Rady Rodziców. Dyrektor Szkoły przeprowadza odpowiednie postępowanie wyjaśniające, 

po czym podejmuje decyzję. 

19. Każdy nauczyciel ma prawo doboru form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej 

z uczniami. Nauczyciel może również opracować program autorski. Po zatwierdzeniu 
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przez odpowiednie władze oświatowe program ten może być wdrożony do pracy 

z uczniem. 

§ 24 

1. Do zadań nauczycieli, wychowawców, i specjalistów w szkole należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych i słabych stron, predyspozycji , zainteresowań i uzdolnień 

uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

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

uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania. 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, 

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń 

w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy 

funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. 

 

§ 25 

1. Nauczyciele  pokrewnych przedmiotów tworzą następujące Zespoły Przedmiotowe: 

1)  Przedmiotów Zawodowych, 

2)  Przedmiotów Ścisłych, 

3)  Przedmiotów Humanistycznych, 

4)  Nauczycieli Wychowania Fizycznego, 

5) Zespół Wychowawców Klas, 

6) Zespół Katechetów. 

2. Zespoły działają na podstawie opracowanego wspólnie planu pracy. Pracą Zespołu  

kieruje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora.  

3. W skład Zespołu Przedmiotów Humanistycznych wchodzą nauczyciele: języka polskiego, 

języków obcych, historii, wos i geografii.   

4. W skład Zespołu Przedmiotów Ścisłych wchodzą nauczyciele: matematyki, fizyki,  

informatyki, chemii i biologii. 
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 5. Zespoły Przedmiotów Humanistycznych i Ścisłych mają na celu:  

1) adaptowanie programów nauczania do nowych planów i treści nauczania, 

2) korelację programów nauczania poszczególnych przedmiotów, 

3) analizę wyników nauczania poszczególnych przedmiotów, między innymi w aspekcie 

rytmiczności sprawdzania i oceniania wiadomości uczniów, 

4) podejmowanie działań na rzecz rozwijania zainteresowań, 

5) pomoc nauczycielom młodym (np. w pisaniu konspektów i opracowaniu rozkładów 

materiałów), 

6) przygotowanie listy tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. 

5.   W skład Zespołu  Przedmiotów Zawodowych wchodzą nauczyciele wszystkich  

przedmiotów zawodowych. 

6. Do zadań Zespołu Przedmiotów Zawodowych należy: 

1) analizowanie i aktualizowanie programów nauczania z poszczególnych    

przedmiotów na każdy rok, w związku ze zmieniającymi się przepisami i realiami 

życia społeczno-gospodarczego kraju, 

2) korelacja między różnymi przedmiotami zawodowymi, 

3) bieżące śledzenie przemian społeczno-gospodarczych celem uwzględnienia ich 

w procesie nauczania, 

4) propagowanie czytelnictwa czasopism ekonomicznych, 

5) samokształcenie poszczególnych nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, 

6) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na szczeblu szkoły, 

7) przygotowanie uczniów szczególnie uzdolnionych do olimpiad i konkursów, 

8) przeprowadzanie lekcji otwartych, 

9) pomoc i instruowanie nauczycieli młodych, 

10)  włączanie się do organizacji egzaminu zawodowego. 

7. W skład Zespołu Wychowawców wchodzą: Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor, pedagog  

i psycholog szkolny, wychowawcy wszystkich klas. 

8. Posiedzenia Zespołów są protokołowane.  

§ 26 

1.  Szkoła organizuje spotkania z rodzicami celem poinformowania ich o postępach w nauce 

swoich uczniów. Spotkania takie, zwane „wywiadówkami”, powinny odbywać się 

w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w roku. Można organizować spotkania dla 

rodziców wszystkich klas jednocześnie lub spotkania tylko dla pojedynczych klas. 

Szczególnie częste spotkania  z rodzicami zalecane są w wypadkach, gdy klasa sprawia 
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specjalne trudności wychowawcze. Wychowawcy klasowi mogą również organizować 

spotkania indywidualne z rodzicami poszczególnych uczniów. W szczególnych 

przypadkach może być zalecana wizyta wychowawcy w domu ucznia. 

 

Pedagog i psycholog 

§ 27 

1. Pedagog i psycholog szkolny współpracują z wychowawcami klasowymi. 

2. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:  

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej szczególnie w zakresie: 

a) rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

b) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 



     39 
 

3. Szczegółowy zakres czynności pedagoga i psychologa szkolnego opracowuje Dyrektor 

Szkoły na piśmie.   

§ 28 

1. W szkole tworzy się wewnątrzszkolny system doradztwa, w tym doradztwo edukacyjno- 

zawodowe, którym zajmują się: 

1) wicedyrektor, 

2) kierownik szkolenia praktycznego, 

3) nauczyciele przedmiotów zawodowych, 

4) doradcy zawodowi. 

2. Do zadań zespołu, o którym mowa w ust. 1 należy współpraca z:  

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,  

2) Powiatowym Urzędem Pracy, 

3) przedstawicielami zakładów pracy, 

4) uczelniami wyższymi i innymi instytucjami w miarę potrzeb. 

3. Godziny   pracy  doradców zawodowych ustalone  są   według   harmonogramu i podane 

do wiadomości uczniów. 

4. Doradca zawodowy jest upoważniony do zakupu, gromadzenia i udostępniania uczniom 

i wszystkim zainteresowanym materiałów, programów komputerowych, informatorów. 

5. Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc 

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych  

właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia, 

3) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, 

europejskim i światowym na temat: 

a) rynku pracy, 

b) trendów rozwojowych na świecie dotyczących zawodów i zatrudnienia, 

c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach     

  świata pracy, 

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych  

  w życiu codziennym i zawodowym, 

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami  

  emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym, 
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f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 

g) porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych, 

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich 

rodzicom, 

5) prowadzenie grupowych zajęć  związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

6) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów - doradców zawodowych 

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, 

7) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły, 

8) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie 

spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów 

do pracy z uczniami, 

9) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie: 

a) tworzenia i zapewniania ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

edukacyjno–zawodowego zgodnie ze Statutem, 

b) realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, 

zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym  szkoły, 

10) systematyczne podnoszenie kwalifikacji, 

11) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz 

udostępnianie ich osobom zainteresowanym, 

12) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa                                           

edukacyjno–zawodowego w szczególności: Mobilnym Centrum Informacji 

Zawodowej OHP, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Powiatowym 

Urzędem Pracy, Powiatowym Cechem Rzemiosł i Przedsiębiorczości, 

Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Ośrodkiem  Rozwoju 

Edukacji, Instytutem Badań Edukacyjnych, zakładami doskonalenia zawodowego, 

uczelniami wyższymi oraz pracodawcami. 

    

Wicedyrektor 

§ 29 

1.   Zakres obowiązków: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami,  

w tym obserwacji zajęć u wskazanych przez dyrektora nauczycieli, 
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2) organizowanie i nadzorowanie przebiegu egzaminów maturalnych i zawodowych, 

3) nadzór nad Samorządem Uczniowskim, 

4) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy 

materialnej uczniom, 

5)   prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa, 

6)   opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania, 

7)   nadzór nad pracami  Komisji Przedmiotowych i Komisji Przedmiotów Zawodowych, 

8)   wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych, 

9)   przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla    

  wskazanych przez dyrektora nauczycieli, 

10)   przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego, 

11)   bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom, 

12)   opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas, 

13)   wstępne kontrolowanie dokumentacji wycieczek, 

14)   opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego, 

15)   organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka, 

16)   pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach, 

17)   zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań  oraz ich doskonaleniu 

zawodowym, 

18)   nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi 

w szkole za zgodą Dyrektora Szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców  

w zakresie działania programowego, 

19)   opracowywanie na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków  

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

20)   kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych 

nauczanego przedmiotu, 

21)   kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania, 

22)   egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu, 

23)   przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich 

obowiązków, 

24)   przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz 

systematyczne kontrolowanie jej zawartości, 

25)   kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli 

uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową  



     42 
 

i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, 

26)    rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami, 

27)   współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną, 

28)   dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli, 

29)   współpraca z Poradnią Pedagogiczno–Psychologiczną, policją, strażą pożarną  

i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku  

w szkole i na jej terenie, 

30)   przestrzeganie wszelkich przepisów, ustaw, rozporządzeń, regulaminów 

wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp 

i p/poż, 

31)   realizowanie obowiązków pracownika samorządowego zawartych  

w § 32 Regulaminu Organizacyjnego, 

32)   opracowywanie arkusza organizacyjnego, 

33)   wykonywanie poleceń  Dyrektora Szkoły, 

34)   zastępowanie Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności.   

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego 

§ 30 

1. Zakres obowiązków: 

1) uzgadnianie z pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyki terminów  umów ich 

odbywania  oraz  przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc dla wszystkich uczniów, 

2) przygotowanie wspólnie z Radą Pracodawców projektu zajęć praktycznej nauki 

zawodu ze szczególnym uwzględnieniem liczebności grup wynikającej ze stosowania 

przepisów BHP, wykazu prac wzbronionych młodocianym, a także warunków 

lokalowych i technicznych w miejscu odbywania zajęć, 

3) przygotowanie harmonogramu praktyk zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem 

liczebności grup wynikającej ze stosowania przepisów BHP, wykazu prac 

wzbronionych młodocianym, a także warunków lokalowych i technicznych w miejscu 

odbywania praktyk, 

4) organizacja przebiegu egzaminów zawodowych zewnętrznych, 

5) hospitowanie zajęć praktycznych, udzielanie instruktażu i pomocy instruktorom, 

6) prowadzenie arkuszy spostrzeżeń o pracy hospitowanych instruktorów lub opiekunów 

praktyk, 
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7) wizytowanie uczniów na praktykach zawodowych i prowadzenie arkuszy spostrzeżeń  

i uwag na temat  jakości odbywanych przez uczniów praktyk, 

8) opracowanie zasad wystawiania ocen z odbytych przez uczniów praktyk zawodowych, 

9) organizowanie szkoleń, narad roboczych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

10)  wykonywanie innych doraźnych zadań zleconych przez dyrektora Zespołu. 

 

Pracownicy administracji i obsługi 

§ 31 

1. Zadania i odpowiedzialność samodzielnego referenta ds. administracyjnych: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie   

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, jeżeli prawo tego nie zabrania, 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, zwierzchnikami 

oraz współpracownikami, 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 

8) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń 

dotyczących przydzielonego zakresu pracy, 

9) organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłowe i racjonalne wykonywanie 

przydzielonych czynności, 

10) znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

11) przeciwdziałanie nadużyciom, naruszeniom przepisów i dobrych obyczajów na terenie  

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki w Mielcu, 

12) dbanie o bezpieczeństwo powierzonych mu do przetwarzania, archiwizowania lub 

przechowywania danych zgodnie z obowiązującą w szkole polityką bezpieczeństwa, 

regulaminami i instrukcjami wewnętrznymi, w tym m. in.:  

a) chronić dane przed dostępem osób nieupoważnionych,  

b) chronić dane przed przypadkowym lub nieumyślnym zniszczeniem, utratą lub 

modyfikacją,  

c) chronić nośniki magnetyczne i optyczne oraz wydruki komputerowe przed 

dostępem osób nieupoważnionych oraz przed przypadkowym zniszczeniem,  
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d) utrzymywać w tajemnicy powierzone identyfikatory, hasła, częstotliwość ich 

zmiany oraz szczegóły technologiczne systemów także po ustaniu zatrudnienia 

w szkole,  

e) archiwizować dane zgodnie z instrukcją technologiczną,  

f) prowadzić niezbędną, przewidzianą instrukcją technologiczną dokumentację 

pracy z systemem, archiwizowania danych itp.  

13) zabrania się pod rygorem odpowiedzialności służbowej i karnej:  

a) ujawniać dane – w tym dane osobowe zawarte w obsługiwanych systemach,  

b) kopiować bazy danych lub ich części poza przewidzianymi instrukcją 

technologiczną kopiami bezpieczeństwa,  

c) zabrania się przetwarzania danych w sposób inny niż opisany instrukcją 

technologiczną, 

14) bieżące informowanie przełożonego o postępach lub opóźnieniach w pracy, 

15) przestrzeganie i wykonywanie wewnętrznych poleceń  Dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki w Mielcu.  

2. Zadania i odpowiedzialność referenta: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie   

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, jeżeli prawo tego nie zabrania, 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, zwierzchnikami 

oraz współpracownikami, 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 

8) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń 

dotyczących przydzielonego zakresu pracy, 

9) organizowanie pracy w sposób zapewniających prawidłowe i racjonalne wykonywanie  

przydzielonych czynności, 

10) znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

11) przeciwdziałanie nadużyciom, naruszeniom przepisów i dobrych obyczajów na terenie 

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki w Mielcu, 
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12) dbanie o bezpieczeństwo powierzonych mu do przetwarzania, archiwizowania lub 

przechowywania danych zgodnie z obowiązującą w szkole polityką bezpieczeństwa, 

regulaminami i instrukcjami wewnętrznymi, w tym m. in.:  

a) chronić dane przed dostępem osób nieupoważnionych,  

b) chronić dane przed przypadkowym lub nieumyślnym zniszczeniem, utratą lub 

modyfikacją,  

c) chronić nośniki magnetyczne i optyczne oraz wydruki komputerowe przed 

dostępem osób nieupoważnionych oraz przed przypadkowym zniszczeniem,  

d) utrzymywać w tajemnicy powierzone identyfikatory, hasła, częstotliwość ich 

zmiany oraz szczegóły technologiczne systemów także po ustaniu zatrudnienia  

                   w szkole,  

e) archiwizować dane zgodnie z instrukcją technologiczną,  

f) prowadzić niezbędną, przewidzianą instrukcją technologiczną dokumentację pracy 

z systemem, archiwizowania danych itp.  

13) zabrania się pod rygorem odpowiedzialności służbowej i karnej:  

a) ujawniać dane – w tym dane osobowe zawarte w obsługiwanych systemach,  

b) kopiować bazy danych lub ich części poza przewidzianymi instrukcją 

technologiczną kopiami bezpieczeństwa,  

c) zabrania się przetwarzania danych w sposób inny niż opisany instrukcją 

technologiczną 

14) bieżące informowanie przełożonego o postępach lub opóźnieniach w pracy, 

15) przestrzeganie i wykonywanie wewnętrznych poleceń Dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki w Mielcu.  

3. Zadania i odpowiedzialność sprzątaczki: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 

3) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, 

4) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z uczniami, nauczycielami,  

zwierzchnikami, współpracownikami oraz interesantami,  

5) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, 

6) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 

7) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń 

dotyczących przydzielonego zakresu pracy, 
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8) organizowanie pracy w sposób zapewniających prawidłowe i racjonalne wykonywanie 

przydzielonych czynności, 

9) znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

10) przeciwdziałanie nadużyciom, naruszeniom przepisów i dobrych obyczajów na 

terenie Zakłady Pracy, 

11) bieżące informowanie przełożonego o postępach lub opóźnieniach w pracy, 

12) przestrzeganie i wykonywanie wewnętrznych poleceń  przełożonego i  Dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki w Mielcu. 

4. Zadania i odpowiedzialność starszego woźnego: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 

3) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, 

4) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z uczniami, nauczycielami,  

zwierzchnikami, współpracownikami oraz interesantami,  

5) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, 

6) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 

7) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń 

dotyczących przydzielonego zakresu pracy, 

8) organizowanie pracy w sposób zapewniających prawidłowe i racjonalne wykonywanie  

przydzielonych czynności, 

9) znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

10)  przeciwdziałanie nadużyciom, naruszeniom przepisów i dobrych obyczajów na 

 terenie Szkoły, 

11)  bieżące informowanie przełożonego o postępach lub opóźnieniach w pracy, 

12)  przestrzeganie i wykonywanie wewnętrznych poleceń  przełożonego i Dyrektora 

 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki w Mielcu. 

 

Rozdział VI 

Uczniowie 

§ 32 
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1. Do dziennych szkół młodzieżowych mogą uczęszczać uczniowie po ukończeniu 

gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie ośmioklasowej szkoły 

podstawowej. 

2. Dyrektor Szkoły obowiązany jest powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta 

miasta) na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, w terminie 14 dni od przyjęcia 

absolwenta oraz informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach 

w spełnianiu obowiązku nauki przez w/w absolwenta. 

3. Przez niewypełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwienie 

nieobecności w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązujących zajęciach. 

4. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 

kierując się uregulowaniami. 

 

§ 33 

1. Uczeń Technikum Nr 1 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki ma prawo 

do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z programami nauczania     

i zasadami higieny pracy umysłowej, 

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

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony 

i poszanowania jego godności osobistej, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

5) poznania programów nauczania ze wszystkich przedmiotów, 

6) pomocy w nauce ze strony nauczycieli, 

7) swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra 

innych osób, 

8) korzystania z porad wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa i Dyrektora 

Szkoły  w zakresie wszystkich problemów życiowych, 

9) korzystania z prawa do tajemnicy w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

jeżeli zwróci się z tymi sprawami do wychowawców i nauczycieli, 

10)    przynależności do wybranej przez siebie organizacji młodzieżowej lub społecznej 

oraz klubów sportowych działających na terenie szkoły lub poza nią, 

11)    wydawania i rozprowadzania na terenie szkoły własnej gazetki szkolnej, 

12)   uczęszczania na własne życzenie na lekcję religii swojego wyznania lub lekcje etyki, 
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13)   indywidualnego toku nauki. Zgoda na indywidualny tok nauki wydawana jest przez 

Dyrektora Szkoły, po otrzymaniu od ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna 

stosownego wniosku oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej 

i Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. Indywidualny tok nauki odbywa się 

w oparciu o indywidualny program nauki, opracowany przez nauczycieli zajęć 

edukacyjnych, których dany tok nauki dotyczy, 

14)   brania udziału w pracach kół zainteresowań, 

15)   reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, 

16)   wykorzystywania do odpoczynku i relaksu przerw międzylekcyjnych, 

17)   korzystania z pomocy pielęgniarki szkolnej, 

18)   korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

19)   korzystania z pomocy materialnej (stypendia, zapomogi pieniężne, rzeczowe), 

20)   korzystania z wycieczek, obozów i innych form turystycznych organizowanych  

przez szkołę, 

21)   korzystania z biblioteki szkolnej, 

22)   korzystania za zgodą Dyrektora Szkoły i opiekunów pracowni ze wszystkich 

pomieszczeń szkoły w celach dydaktycznych i rekreacyjnych, 

23)   bieżącego oceniania, przy czym każda ocena powinna być jawna, 

24)    znajomości oceny śródrocznej lub końcowej na 7 dni przed konferencją 

klasyfikacyjną i odwołania się od niej zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

Oceniania,  

25)    powiadomienia o pisemnych sprawdzianach (obejmującego więcej niż 3 ostatnie 

lekcje) z wyprzedzeniem jednego tygodnia, przy czym ilość takich sprawdzianów  

w jednym tygodniu nie powinna być większa niż trzy, a w jednym dniu może być 

tylko jeden, 

26)   usprawiedliwiania braku przygotowania się do lekcji z ważnych przyczyn,  w sposób 

uzgodniony z poszczególnymi nauczycielami, 

27)   korzystania z ferii i przerwy w nauce na odpoczynek i rozrywkę, bez dodatkowego 

obciążenia go nauką na te dni, 

28)   wybierania swoich przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i innych 

przedstawicielstw społeczności uczniowskiej oraz za ich pośrednictwem wyrażania  

swoich opinii i stawiania wniosków na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

29)   samodzielnego usprawiedliwiania godzin nieobecności, jeżeli ukończył 18 lat, o ile 

rodzic wyrazi na to zgodę w obecności wychowawcy. 
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§ 34 

1.  W przypadku zajścia w ciążę, uczennica ma prawo do korzystania z praw, jakie jej z tego 

tytułu przysługują w myśl Ustawy Sejmowej z dnia 7 stycznia 1993 roku. 

 

§ 35 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, 

      a w szczególności:  

1) dbać o honor i dobre imię szkoły, 

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu    szkoły, 

3) uczyć się systematycznie i dążyć do opanowania wiedzy określonej  szkolnym  

programem nauczania, 

4) w pełni wykorzystywać czas na naukę w trakcie zajęć szkolnych, 

5) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 

6) szanować cudze poglądy i przekonania religijne, 

7) podczas zajęć szkolnych zachowywać ciszę w klasach, na korytarzach i w otoczeniu 

szkoły, 

8) dbać o mienie społeczne i majątek szkoły, prawidłowo korzystać z przedmiotów  

i urządzeń będących własnością szkoły, naprawiać wyrządzone przez siebie szkody, 

9) utrzymywać w porządku swoje mienie, 

10)  nosić czysty, schludny, skromny i estetyczny ubiór, 

11)  w szkole nosić specjalne obuwie, 

12)  usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach według następujących zasad: 

a)  nieobecność na zajęciach szkolnych winna być usprawiedliwiona do 14 dni  

od momentu powrotu do szkoły; 

b)  o każdej dłuższej nieobecności (powyżej 7 dni) uczeń /prawny opiekun (również 

rodzice ucznia pełnoletniego) winni poinformować wychowawcę; 

c) usprawiedliwienia nieobecności mogą być dokonywane na podstawie pisemnego 

lub osobistego usprawiedliwienia rodziców (opiekunów prawnych) oraz na 

podstawie zaświadczenia lekarskiego; 

13)  dbać o piękno mowy ojczystej, nie używać wulgarnych słów, 

14)   okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 



     50 
 

15)   przestrzegać zasad życia społecznego, okazywać szacunek dorosłym i kolegom  oraz 

szanować godność osobistą drugiego człowieka, zachowywać tajemnicę 

korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych, 

16)    dbać o bezpieczeństwo, higienę i zdrowie własne i swoich kolegów: nie palić 

papierosów (w tym e-papierosów), nie pić alkoholu, nie używać środków 

odurzających, nie opuszczać terenu szkoły do czasu zakończenia lekcji, 

17)    posiadać aktualną legitymację szkolną, 

18)    brać udział w organizowanych przez szkołę imprezach, uroczystościach, a także 

przyczyniać się do ich pomyślnego przebiegu, 

19)    stosować się do następujących zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych: 

a) uczniowie przynoszą telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne na 

własną odpowiedzialność, 

b) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie lub kradzież 

sprzętu poza zdeponowanym u Dyrektora Szkoły, 

c) telefon komórkowy nie może być włączony na lekcjach, można z niego 

korzystać na przerwach, 

d) nie wolno filmować, nagrywać nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły bez 

ich zgody i wiedzy, 

e) nie  wolno korzystać z odtwarzaczy MP i innego sprzętu grającego w czasie 

lekcji, wyłączony sprzęt powinien znajdować się w torbie szkolnej,  

f) w przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma prawo odebrania 

telefonu lub innego urządzenia, a następnie powinien zdeponować 

go w obecności ucznia u Dyrektora Szkoły, 

g) po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie, zostają 

powiadomieni równocześnie o konsekwencjach prawnych związanych 

szczególnie z naruszeniem prywatności osób trzecich, 

h) uczeń w uzasadnionych przypadkach może kontaktować się z rodzicami przez 

telefon w sekretariacie szkoły. 

2.  Uczeń ma obowiązek dbać o własny rozwój intelektualny i moralny. 

Kary i nagrody dla uczniów 

§ 36 

1. Uczeń może być nagrodzony przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną na wniosek 

wychowawcy klasy, poszczególnych nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego za:  
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1) rzetelną naukę i dobre wyniki w nauce, 

2) pracę społeczną, 

3) wzorową postawę (m.in. wzorową frekwencję), 

4) wybitne osiągnięcia w nauce, pracy społecznej i sporcie, 

5) dzielność i odwagę. 

2. Formę nagród ustalają:  

1) Dyrektor Szkoły,  

2) Rada Pedagogiczna,  

3) Rada Rodziców,  

4) Samorząd Uczniowski. 

3. Uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową, pieniężną lub książkową, dyplom, list 

pochwalny lub gratulacyjny.  

4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznane 

przez władze oświatowe oraz organizacje według odrębnych zasad. 

5. O otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia przez ucznia niezwłocznie powinni być 

powiadomieni jego rodzice. 

6. Rodzic, uczeń lub nauczyciel ma prawo wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody 

wymienionej w ust. 1 w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni od jej 

przyznania.  

7. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii właściwego zespołu wychowawczego rozpatruje 

odwołanie ucznia, rodzica lub nauczyciela i podejmuje ostateczną decyzję o wycofaniu 

bądź utrzymaniu nagrody.  

8. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego 

nadzór pedagogiczny w zależności od rodzaju sprawy zgodnie z kompetencjami 

poszczególnych organów 

9. Z uwagi na uznaniowy charakter nagrody przepisy nie przewidują możliwości odwołania 

się od nieprzyznania nagrody. 

 

§ 37 

1. Społeczność szkolna karze ucznia za niewłaściwą postawę, niewłaściwe zachowanie 

i rażące wykroczenia. Rodzaj kary ustala wychowawca klasy lub Samorząd Klasowy. Za 

większe przewinienia karę ustala Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy, 

nauczyciela poszczególnego przedmiotu lub Samorządu Uczniowskiego. 

2. Stosowane mogą być następujące kary: 
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1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły, 

3) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w działalności innych 

organizacji szkoły i młodzieżowych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do 

korzystania z niektórych form opieki socjalnej, 

4) przeniesienie do równoległej klasy w tej samej szkole, 

5) przeniesienie do innej szkoły, 

6) skreślenie z listy uczniów. 

3. Kary regulaminowe od pkt. 4 do pkt. 7 ust 2 wymagają zatwierdzenia przez Radę 

Pedagogiczną. 

4. Wymienione kary mogą być zawieszane na okres próbny (nie dłuższy niż pół  roku), jeżeli 

uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady 

Pedagogicznej. 

5. O zastosowaniu kary w stosunku do ucznia niezwłocznie powiadamia się jego rodziców.  

 

§ 38 

1. Dyrektor Szkoły może skreślić z listy uczniów  w razie: 

1) popełnienia czynu o znamionach przestępstwa, a mianowicie: 

a) kradzieży w szkole lub zakładzie pracy, w którym uczeń odbywa praktykę lub 

praktyczną naukę zawodu, 

b) fizycznego lub psychicznego znęcania się nad uczniem tej samej lub innej szkoły, 

c) celowego niszczenia mienia szkoły lub mienia osób trzecich, 

2) nieusprawiedliwionej długotrwałej nieobecności w szkole, po wyczerpaniu     

możliwych działań wychowawczych, 

3) innego rażącego zachowania się o charakterze chuligańskim (picie alkoholu, używanie 

narkotyków, działania zagrażające zdrowiu i życiu osób trzecich). 

2. Decyzję o skreśleniu  z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, pracodawcy, u którego odbywa 

praktyczną naukę zawodu.  

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 uczniowi lub jego rodzicom, opiekunom prawnym 

przysługuje prawo odwołania się w terminie 7 dni od ogłoszenia decyzji.  Na czas 

odwołania uczeń zostaje zawieszony  w swoich prawach. 

Rozdział 6 

Bezpieczeństwo uczniów 
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§ 39 

1. Zasady wykonywania zadań opiekuńczych Szkoły uwzględniają obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny. 

2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych: 

1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęciach, wszyscy uczniowie znajdują się 

pod opieką pracowników szkoły; 

2) pracownicy pedagogiczni, w szczególności nauczyciele prowadzący zajęcia 

obowiązani są do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,  

opiekę nad uczniami podczas zajęć wymienionych w ust. 2 sprawuje nauczyciel 

lub wychowawca prowadzący zajęcia, 

b) sprawdzenia czy miejsce prowadzenia zajęć nie stwarza zagrożenia dla 

uczniów; dostrzeżone zagrożenie musi być zgłoszone Dyrektorowi Szkoły 

i usunięte (niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć w miejscach stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa osób w nich przebywających), 

c) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według grafiku 

i regulaminu dyżurowania , 

d) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania obowiązujących 

regulaminów, 

3) w pracowniach znajduje się regulamin umieszczany w widocznym miejscu,  

z którym uczniowie są zapoznawani na początku roku szkolnego; 

4) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność 

sprzętu i zapoznaje uczniów z regulaminem; 

5) stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności 

fizycznej i wydolności ćwiczących; 

6) uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym 

dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców; 

7) w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń 

fizycznych umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego 

użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego; 

8) część zajęć z wychowania fizycznego odbywa się w sali gimnastycznej budynku 

Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego przy ul. Kilińskiego 24 w Mielcu, opiekę 

nad uczniami sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia. 
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9) pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, 

a w razie potrzeby także w czasie zajęć; 

10) dyżur powinien być pełniony aktywnie; 

11)  nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zachowaniom na 

korytarzach, w szatniach i sanitariatach; 

12) w razie nieobecności nauczyciela dyżurującego, Wicedyrektor Szkoły wyznacza w 

zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru, (nauczyciel mający zastępstwo 

pełni również dyżur po zakończonej lekcji - zastępstwie); każdy nauczyciel 

obowiązany jest do punktualnego wychodzenia na wyznaczone dyżury oraz rzetelnego 

pełnienia.  

13) udział uczniów w pracach na rzecz szkoły lub środowiska może mieć miejsce po 

zaopatrzeniu ich w odpowiedni do wykonywanych prac sprzęt i środki ochrony 

indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków 

pracy; 

14) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, pracownik szkoły, który był świadkiem 

wypadku, niezwłocznie w miarę możliwości zapewnia poszkodowanemu opiekę 

przedmedyczną, zawiadamia Dyrektora Zespołu. Dyrektor powiadamia o zaistniałym 

wypadku pogotowie ratunkowe, rodziców i sporządza protokół powypadkowy; 

3. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek  

organizowanych przez nauczycieli określa regulamin wycieczek szkolnych.  

4. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed 

dostępem do treści niepożądanych poprzez instalowanie i aktualizowanie odpowiednich 

programów chroniących.  

5. Na terenie szkoły funkcjonuje monitoring wizyjny zgodnie z odrębnymi przepisami i na 

podstawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego.  

 

Rozdział VII 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

§ 40 

1. W szkole obowiązują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowane przez Radę 

Pedagogiczną przy współpracy z Dyrektorem Szkoły, Radą Rodziców, pedagogiem 

i psychologiem szkolnym.  Stanowi on podstawę przedmiotowych systemów oceniania, 

wewnętrznie spójnych i skorelowanych z podstawą programową. 
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2. Celem WZO jest diagnozowanie przyrostu wiedzy i poziomu jej opanowania oraz 

umiejętności, w celu motywowania do pracy,  samooceny i samokontroli. 

1) Cele ogólne oceniania wewnątrzszkolnego: 

a) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym 

zakresie, 

b) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, szczególnych 

uzdolnieniach ucznia  i  trudnościach, 

c) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2) Cele szczegółowe oceniania wewnątrzszkolnego: 

a) stymulowanie rozwoju psychofizycznego i intelektualnego ucznia/słuchacza 

poprzez motywowanie, wspieranie i zachęcanie do dalszej pracy, 

b) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia/słuchacza celem określenia 

indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych, 

c) mierzenie postępów ucznia/słuchacza w nauce, 

d) informowanie nauczycieli o efektywności procesu nauczania i jakości ich pracy, 

e) inspirowanie nauczycieli do modyfikowania procesu uczenia pod kątem 

indywidualnych potrzeb uczniów/słuchaczy, 

f) porównywanie osiągnięć uczniów/słuchaczy ze standardami wymagań. 

3) Oceniania dokonuje nauczyciel, a uczeń systematycznie sam dokonuje refleksji nad 

swoim rozwojem.  

3. Uczniowie oceniani są za: 

1) odpowiedzi ustne, 

2) odpowiedzi pisemne (kartkówka, sprawdzian, prace pisemne, zadania kontrolno-

oceniające, prace domowe), 

3) umiejętności praktyczne (wykonywanie pomocy, doświadczenia, obserwacje, rysunki, 

projekty), 

4) umiejętności komunikacyjne (prace grupowe), 

5) przyrost wiedzy, 

6) zachowanie (postawa i system wartości), 

7) zaangażowanie i własną aktywność, 

8) sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach. 
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4. W procesie oceniania będą stosowane i wykorzystane różne metody i narzędzia pomiaru 

dydaktycznego: testy, wypracowania, referaty, prace domowe, wypowiedzi ustne lub inne 

formy. 

Kartkówka jest formą odpowiedzi ocenianą jak odpowiedź ustna. Sprawdziany, 

zapowiedziane tydzień wcześniej – maksymalnie trzy w ciągu tygodnia, jeden w ciągu 

dnia.  

Ważnym elementem WZO jest wnikliwa i permanentna obserwacja ucznia, notowanie 

jego postępów wg zasad ustalonych przez  nauczycieli poszczególnych  przedmiotów  (np. 

Karta Obserwacji Ucznia, Karta Samooceny, notatki nauczyciela i inne, wg koncepcji 

nauczycieli, w zależności od specyfiki przedmiotu). Ogólne postępy będą rejestrowane 

zgodnie z rozporządzeniem MEN, co da możliwość rytmicznej pracy wszystkich, 

wyszukiwania talentów i umożliwiania im pełnego rozwoju,  a także szczególnej troski  

o uczniów z trudnościami w nauce i osiągających słabe postępy. Zdrową rywalizację 

wśród uczniów w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności wyzwoli notowanie 

postępów. 

5. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych. 

1) Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych:  

a) odpowiedzi ustne (referat, recytacja, interpretacja tekstu lub   problemu), 

b) odpowiedź pisemna (sprawdzian, praca klasowa, kartkówka, praca seminaryjna, 

praca przedmaturalna, prace tematyczne krótko i długoterminowe, zapisy 

obserwacji, opisy i interpretacje doświadczeń, projekty, prace domowe, 

prowadzenie zeszytów i dokumentacji oraz inne wytwory pracy uczniów), 

c) obserwacja śródlekcyjnej i pozalekcyjnej aktywności ucznia, 

d) ćwiczenia praktyczne i doświadczenia, 

e) analiza frekwencji, 

f) gotowość do zajęć, 

g) aktywność na lekcji, 

h) współpraca U-N, U-U, 

i) poziom wiadomości i umiejętności, 

j) wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce, 

k) poziom sprawności, postawa na lekcji; 

2) Ocenom za poszczególne osiągniecia edukacyjne przypisane są wagi, określone  

w przedmiotowych systemach oceniania  

3) Częstotliwość sprawdzania: 
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a) na każdej lekcji, 

b) po realizacji danego działu. 

4) Narzędzia: 

a) zeszyt obserwacji, 

b)  dziennik lekcyjny, 

c)  testy, 

d)  ankiety, 

e)  prace pisemne – wypracowania, referaty  i inne, 

f)  obserwacja bieżąca, 

g)  odpowiedzi, 

h)  aktywność w grupie (karta obserwacji). 

5) Informacja dla rodziców: 

c) wywiadówki, 

d) osobiste kontakty z rodzicami i uczniami, 

e) poprzez wychowanków, 

f) telefonicznie, 

g) na piśmie 

h) dziennik elektroniczny. 

6. Ocenianie  bieżące wiadomości i umiejętności ucznia i  ustalanie   ocen. Skala   ocen   

cząstkowych,   śródrocznych   i   rocznych. 

1) Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg skali: 

Stopień Skrót literowy Oznaczenia cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

2) Skróty ocen są dopuszczalne tylko przy wystawianiu ocen cząstkowych. 

3) Zasady oceniania z religii/etyki regulują odrębne przepisy. 

8. Ustalanie ocen cząstkowych oparte jest o zasady zawarte w przedmiotowym systemie 

    oceniania: 

    1) ustala się następującą skalę przy wystawianiu ocen z odpowiedzi pisemnych: 
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a) przedmioty ogólnokształcące dla  Technikum Nr 1: 

- 0 – 30%     -    niedostateczny 

- 31 – 50%   -   dopuszczający 

- 51 – 75%   -    dostateczny 

- 76 – 89%   -    dobry 

- 90 – 99% -      bardzo dobry 

- 100%   -    celujący (otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę 

bardzo dobry, posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę 

programową, 

b) przedmioty zawodowe dla Technikum Nr 1: 

- 0 – 49 %  - niedostateczny 

- 50 – 65 %  - dopuszczający 

- 66 -  80 %  - dostateczny 

- 81 – 93 %  - dobry 

- 94 – 99 %  - bardzo dobry 

- 100%     - celujący (otrzymuje również uczeń, który spełnia wszystkie      

wymagania na ocenę bardzo dobry, osiąga sukcesy w turniejach, olimpiadach, 

konkursach; 

2) wymagania  edukacyjne   niezbędne   do   uzyskania stopni   szkolnych przy 

odpowiedziach ustnych. 

1. Stopień celujący: 

a) wiadomości: 

- zna wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres jest szerszy niż wymagania 

programowe, treści są powiązane ze sobą w systematyczny układ, 

- rozumie zgodnie z nauką uogólnienia i związki między nimi oraz samodzielnie 

potrafi wyjaśnić zjawiska, 

- dostrzega powiązania między elementami wiedzy w obrębie danego 

przedmiotu i miedzy różnymi przedmiotami, 

b) umiejętności stosowania wiedzy: 

- samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych 

i praktycznych, 

c) kultura przekazu: 

- swobodnie posługuje  się terminologią naukową, prezentuje wysoki stopień 

kondensacji wypowiedzi, 
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- łatwo komunikuje się z innymi, aktywnie pracuje w grupie 

 

2. Stopień bardzo dobry: 

a) wiadomości: 

- wyczerpująco opanował cały materiał programowy, wiadomości   powiązane 

są w logiczny układ, 

- wykazuje  zrozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnia  

zjawiska bez ingerencji nauczyciela, 

b) umiejętności stosowania wiedzy: 

- umiejętnie wykorzystuje  wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji 

nauczyciela, 

c) kultura przekazu: 

- stosuje poprawny język, styl i posługuje  się terminologią naukową; 

kondensacja wypowiedzi  zgodna z wymaganiami do poszczególnych 

przedmiotów nauczania, 

 

3. Stopień dobry: 

a) wiadomości: 

- wykazuje opanowanie materiału programowego, wiadomości są powiązane  

związkami logicznymi, 

- poprawnie rozumuje uogólnienia  i związki między nimi oraz wyjaśnia  

zjawiska  inspirowane przez nauczyciela, 

b) umiejętności stosowania wiedzy: 

- stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych 

przez nauczyciela, 

c) kultura przekazu: 

- wykazuje brak błędów językowych,  podstawowe pojęcia i prawa ujmowane 

są w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany, 

 

4. Stopień dostateczny: 

a) wiadomości: 

- opanował materiał programowy ograniczony do treści  podstawowych 

z danego przedmiotu, potrafi powiązać wiadomości podstawowe związkami 

logicznymi, 
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- poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia, wyjaśnia ważniejsze zjawiska  

z pomocą nauczyciela, 

b) umiejętności stosowania wiedzy: 

- stosuje  wiadomości do celów teoretycznych i praktycznych przy pomocy 

nauczyciela, 

c) kultura przekazu: 

- popełnia niewielkie i nieliczne błędy językowe, wiadomości przekazuje 

w języku zbliżonym do potocznego, 

 

5. Stopień dopuszczający: 

a) wiadomości: 

- wykazuje niepełną  znajomość treści podstawowych, posiada wiadomości  na 

poziomie niezbędnego minimum programowego, 

- ma trudności w rozumieniu  i  wyjaśnieniu zjawisk, 

b) umiejętność zastosowania wiedzy: 

- rozwiązuje problemy typowe  przy pomocy nauczyciela, 

c) kultura przekazu: 

- popełnia liczne błędy językowe, ma  nieporadny styl wypowiedzi  

i  trudności w wysławianiu, 

 

6. Stopień niedostateczny: 

a) wiadomości i umiejętności: 

- nie opanował niezbędnego minimum w zakresie wiadomości i umiejętności 

programowych umożliwiających dalsze uczenie się danego przedmiotu; 

odmawia odpowiedzi; 

 3)  nauczyciel dostosowuje poziom zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia 

z poszczególnych poziomów (koniecznego, podstawowego, dopełniającego, 

rozszerzającego) do ustalonych wskaźników procentowych; 

4)   nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe, uniemożliwiając sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania; 
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 5) dopuszcza się przy ustaleniu oceny cząstkowej wystawiania stopni 2+, 3+, 4+ przy czym 

przyjmuje się, że (+) oznacza ponad połowę poprawnych odpowiedzi w danym przedziale 

procentowym; 

 6) liczba ocen cząstkowych jest proporcjonalna do ilości godzin z danego przedmiotu.  

Sugerowana minimalna liczba ocen cząstkowych z przedmiotów: 

a) przy jednej godzinie tygodniowo  - 2 oceny 

b) przy dwóch godzinach tygodniowo - 3 oceny 

c) przy trzech godzinach tygodniowo - 5 ocen 

d) przy czterech godzinach tygodniowo - 6 ocen 

e) przy pięciu godzinach tygodniowo - 8 ocen 

f) podstawą klasyfikowania jest uzyskanie przez ucznia ponad 50% wymaganej 

liczby ocen, jednak nie mniej niż dwóch; 

7) dopuszcza się możliwość stawiania ocen za aktywność wg zasad ustalonych przez 

nauczyciela, zawartych w Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

8)  sposoby   sprawdzania   osiągnięć   edukacyjnych: 

a) każdy uczeń oceniany jest za wiedzę i umiejętności, może być również oceniany za 

aktywność, 

b) oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. 

Sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace kontrolne uczeń i jego rodzice/prawni 

opiekunowie mogą otrzymać do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela 

w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia dokonania oceny, 

c) na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić, 

d) każda praca klasowa powinna być zapowiedziana co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem, a jej przewidywany termin zaznaczony w dzienniku lekcyjnym. Pracę 

klasową musi poprzedzić lekcja powtórzeniowa lub określenie przez nauczyciela 

zakresu materiału i problemów/zadań do powtórzenia, 

e) uczeń może pisać tylko jedną pracę klasową danego dnia i nie więcej niż trzy 

w tygodniu, 

f) uczeń ma obowiązek być obecnym na zapowiedzianej pracy klasowej, 

g) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia nauczyciel sprawdza jego 

wiedzę  i umiejętności w ustalonym przez siebie terminie i formie, 

h) w przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń zalicza pracę klasową w terminie 

dwóch tygodni od dnia powrotu ze zwolnienia, na zasadach ustalonych przez 
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nauczyciela. Jeżeli uczeń nie wywiąże się z obowiązku, otrzymuje stopień 

niedostateczny, 

i) jeżeli uczeń otrzyma stopień niedostateczny z pracy klasowej, ma prawo do poprawy 

w formie i czasie ustalonym przez nauczyciela, 

j) stopnia niedostatecznego z poprawy pracy klasowej nie wpisuje się do dziennika 

lekcyjnego, 

k) sprawdzian pisemny z trzech ostatnich lekcji, którego czas trwania nie przekracza 

15 minut, można traktować jak odpowiedź ustną i nie musi być zapowiadany, 

l) uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny, 

m) w przypadku oceny niedostatecznej na półrocze, nie stosuje się oceniania 

zaliczającego wiedzę i umiejętności za ten okres, 

n) przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wkład pracy 

ucznia w wywiązywanie się ze specyficznych obowiązków, 

o) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego,  

p) decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor 

Szkoły na podstawie opinii o ograniczonej możliwości uczestniczenia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, 

q) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

9. Tryb ustalania klasyfikacyjnych ocen śródrocznych i rocznych: 

1)  rok szkolny dzieli się na dwa semestry; termin rozpoczęcia i zakończenia nauki określa 

kalendarz roku szkolnego, 

2)  klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w ciągu danego semestru, roku szkolnego z zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania, ustaleniu stopni klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz 

wystawieniu oceny z zachowania wg przyjętych norm, 

3)  Termin zakończenia nauki w danym roku szkolnym ustala Kurator Oświaty w oparciu 

o Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, a terminy klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej  –  Dyrektor Szkoły, 

4)  każdy stopień cząstkowy w różnym stopniu decyduje o stopniu śródrocznym. Stopień 

śródroczny ustala się na podstawie stopni cząstkowych wyrażonych cyframi, biorąc 

pod uwagę postępy ucznia, 
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5) stopień roczny ustala się na podstawie stopni cząstkowych z drugiego semestru  

i stopnia śródrocznego, uwzględniając postępy ucznia, 

6) stopnie klasyfikacyjne ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

a ocenę z zachowania wychowawca klasy, 

7)  w Technikum Nr 1, które organizuje praktyki zawodowe, wg zasad  określonych 

odrębnymi przepisami, zawartymi w umowie między szkołą a pracodawcą lub 

centrum kształcenia praktycznego, ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych ustala: 

a) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – 

opiekun/kierownik praktyk w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia 

praktyczne, 

b) w przypadku organizowania praktyki zawodowej – instruktor/opiekun 

prowadzący praktyki zawodowe, 

c) jeżeli praktyka zawodowa (Technikum Nr 1) odbywa się w różnych semestrach, 

to oceną końcową będzie ocena z ostatniej praktyki. W przypadku, gdy praktyka 

zawodowa odbywa się w tym samym semestrze, to oceną końcową będzie ocena 

wyższa; 

8)  ustalony przez nauczyciela stopień roczny niedostateczny może być zmieniony tylko 

w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

9) uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a od roku 

szkolnego 2021/2022 przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego jeżeli egzamin ten 

był przeprowadzony w danej klasie, 

10) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy 

z tych zajęć, 

11) przy ustalaniu średniej ocen w klasyfikacji śródrocznej i rocznej (semestralnej) należy 

brać pod uwagę oceny klasyfikacyjne z zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych  

(w tym z religii/etyki). 

10. Egzamin poprawkowy. 

1)  egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z elementów informatyki, wf, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń 

praktycznych, 
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2)  termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich, 

3) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

W jej skład wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, (może być 

zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. Wówczas 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),   

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji; 

4)  z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół   zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, pytania  egzaminacyjne z określeniem zakresu 

wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia  i zwięzłą   informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia, 

5)   uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

określonym przez Dyrektora, 

6)  o terminie egzaminu poprawkowego rodzice/opiekunowie prawni (również rodzice 

ucznia pełnoletniego) powiadomieni są przez wychowawcę klasy.  

7)  uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę, 

8)  uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

11.Egzamin klasyfikacyjny. 
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1)   uczeń może nie być klasyfikowany z jednego przedmiotu, kilku lub wszystkich zajęć 

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

nieobecności ucznia    na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, 

2)   uczniowi który jest nieklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów szkoła 

umożliwia nadrobienie zaległości w ciągu roku szkolnego, 

3)   uczeń, który jest nieklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów w wyniku 

klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej może zdawać egzamin  klasyfikacyjny 

w formie pisemnej i ustnej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

4)   uczeń który jest nieklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności może zdać egzamin klasyfikacyjny za zgodą 

Rady Pedagogicznej, 
 

5)  egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: 

- dyrektor lub nauczyciel wskazany przed dyrektora jako przewodniczący 

  - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

  - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

6)   egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego ma formę zajęć praktycznych, 

7)   na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów (również rodziców 

ucznia pełnoletniego) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia powinna być udostępniona na terenie 

szkoły uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom, 

8)   egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok nauki lub program nauczania, 

9)   termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu z uczniem 

i jego rodzicami/prawnymi opiekunami  (również rodzicami ucznia pełnoletniego), 

10) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez   Dyrektora Szkoły, 

12. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

   klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1) uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie (również rodzice ucznia pełnoletniego) 

mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 
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klasyfikacyjna z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

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

dydaktyczno–wychowawczych, 

2) w przypadku złożenia przez ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów 

zastrzeżenia, o którym mowa w pkt 1, Dyrektor Szkoły może powołać komisję, która 

przeprowadzi sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej 

i ustnej a w przypadku wychowania fizycznego w formie zadań praktycznych oraz 

ustali roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 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.  

W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, (może być 

zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. Wówczas 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), 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji,  

d) wychowawca oddziału, pedagog i psycholog szkolny, przedstawiciel Samorządu 

Uczniowskiego i przedstawiciel Rady Rodziców   

3) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną 

ostateczną. Nie może ona być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Niedostateczna 

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

w wyniku egzaminu poprawkowego, 

4) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami 

(również rodzicami ucznia pełnoletniego), 

5) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadanie (pytania) sprawdzające, 
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d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

e) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

13. Kryteria  oceniania  zachowania.  

1) zasady  ustalania  oceny  zachowania: 

a) ocena zachowania ucznia wyraża opinię Szkoły o spełnianiu przez niego 

obowiązków szkolnych, o jego kulturze osobistej, zachowaniach społecznych 

i osiągnięciach edukacyjnych, 

b) ocena zachowania ucznia nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, 

c) zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali: 

- wzorowe, 

- bardzo dobre, 

- dobre, 

- poprawne, 

- nieodpowiednie, 

- naganne, 

d) ustala się ocenę wyjściową z zachowania dla ucznia na początku każdego roku 

szkolnego: dobry, 

e) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, który na początku roku szkolnego 

informuje uczniów i rodziców o kryteriach i zasadach oceniania zachowania, 

f) na tydzień przed terminem konferencji klasyfikacyjnej wychowawca zobowiązany 

jest do zamieszczenia w dzienniku lekcyjnym informacji o proponowanych 

ocenach zachowania, wychowawca winien kierować się nie tylko liczbą uwag 

pozytywnych i negatywnych ale również ich ciężarem gatunkowym, 

g) ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca w oparciu o: 

- własną ocenę, biorąc pod uwagę opinie uczących, instruktorów pnz 

i opiekunów praktyk, uwagi zapisane w dzienniku, 

- oceny nauczycieli uczących ucznia, 

- ocenę klasy, 

- samoocenę dokonaną przez ucznia, 

h) wychowawca ponosi pełną odpowiedzialność za wystawioną ocenę zachowania, 

i) na prośbę ucznia lub jego rodziców wychowawca ustalający ocenę powinien 

ją uzasadnić, 

j) uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od oceny w trybie określonym 

w pkt. 11, 
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k) ocena zachowania za ostatni semestr nauki jest oceną roczną, 

l) zachowanie oceniane jest w trzech  obszarach: 

- kultura osobista, 

- zachowania społeczne, 

- stosunek do obowiązków szkolnych, 

m) uczeń, który w ciągu roku otrzymał upomnienie Dyrektora Szkoły, nie może 

otrzymać oceny rocznej wyższej niż dobre, 

2) skala i ogólne kryteria na poszczególne oceny zachowania: 

 a) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, którego: 

- cechuje wzorowa frekwencja, 

- cechuje bardzo wysoka kultura osobista, kultura słowa  

i zachowania wobec dorosłych i kolegów, 

- jest uczciwy, prawdomówny i zdyscyplinowany, 

- bezwzględnie przestrzega wszystkich regulaminów szkolnych  

i innych bieżących ustaleń dyrekcji czy kierownika ds. praktycznej nauki 

zawodu, 

- z własnej winy nie spóźnia się na lekcje, 

- wykazuje aktywność i kreatywność podczas zajęć, 

- zawsze posiada odpowiedni strój szkolny, bez zastrzeżeń jest jego wygląd 

zewnętrzny i higiena osobista, 

- jest sumienny w wypełnianiu obowiązków powierzonych przez dyrekcję, 

wychowawcę i innych nauczycieli i pracowników szkoły, 

- w pełni wywiązuje się z zadań powierzonych przez Samorząd Uczniowski, 

Klasowy czy inne organizacje lub agendy działające w szkole, 

- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, dba o dobre imię szkoły 

w środowisku, 

- swoją postawą, wiedzą i wysoką kulturą podnosi prestiż szkoły w środowisku, 

- wykazuje wysokie poczucie odpowiedzialności za własną naukę i czynione 

postępy, 

- pracuje i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości, 

- podejmuje działania służące własnemu rozwojowi, pozytywnie motywuje 

innych do pracy, 

- łatwo komunikuje się z innymi, łagodzi konflikty i podejmuje działania 

zapobiegawcze, 
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- chętnie pomaga słabszym uczniom w nauce i wspiera  innych potrzebujących 

pomocy, 

- aktywnie włącza się w życie zespołu klasowego i życie ogólnoszkolne, 

- odnosi sukcesy w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych 

na forum szkoły i na forum międzyszkolnym, odnosi znaczące sukcesy, 

- pozytywnie motywuje swoją klasę do współzawodnictwa, promuje swój zespół 

klasowy; 

b) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: 

- bardzo dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania, 

- cechuje go bardzo wysoka kultura osobista, kultura słowa i zachowania wobec 

dorosłych i kolegów, 

- jest uczciwy, prawdomówny i zdyscyplinowany, 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie posiada żadnych godzin 

nieusprawiedliwionych, nieobecności usprawiedliwia terminowo, 

-  z własnej winy nie spóźnia się na lekcje, 

- szanuje mienie szkolne i społeczne, 

- bezwzględnie przestrzega obowiązujących w szkole i w placówkach 

praktycznej nauki zawodu regulaminów, 

- jest solidny i odpowiedzialny w wypełnianiu obowiązków powierzonych przez 

dyrekcję, wychowawcę i innych nauczycieli i pracowników szkoły, 

-   dba o swój rozwój intelektualny i czynione postępy, 

- wykazuje aktywność podczas zajęć, motywuje innych do pracy, 

- włącza się w życie zespołu klasowego i szkoły, 

- prawidłowo komunikuje się z innymi, nie używa wulgarnych słów, łagodzi 

konflikty, 

- bierze udział w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach na forum 

szkoły; 

c) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: 

- jego kultura  osobista, kultura słowa i zachowania wobec dorosłych i kolegów 

nie budzi zastrzeżeń, 

- przestrzega obowiązujących w szkole i w placówkach praktycznej nauki 

zawodu  regulaminów,  
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- systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nieobecności usprawiedliwia 

terminowo, w semestrze posiada nie więcej niż 5 pojedynczych godzin 

nieusprawiedliwionych lub 1 dzień, 

- wywiązuje się z obowiązków powierzonych przez dyrekcję, 

wychowawcę, innych nauczycieli i pracowników szkoły, 

- wykazuje umiejętność współdziałania w zespole, 

- pracuje nad własnym charakterem i rozwojem na miarę swoich możliwości, 

- nie budzą zastrzeżeń jego wygląd zewnętrzny i kultura osobista, 

- identyfikuje się z własnym zespołem klasowym, angażuje się w prace na rzecz 

klasy i szkoły, 

- pozytywnie motywuje swoją klasę do współzawodnictwa, promuje swój zespół 

klasowy, 

- nie ulega nałogom, dba o własne zdrowie, 

- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

d) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: 

- wywiązuje się z obowiązków szkolnych zgodnie z regulaminami szkolnymi 

i regulaminem praktyk oraz statutem szkoły, 

- nie budzą większych zastrzeżeń jego kultura osobista i kultura zachowania 

wobec dorosłych i kolegów, 

- pracuje na miarę swoich potrzeb, możliwości i warunków, 

- nie budzą większych zastrzeżeń jego strój i higiena osobista, 

- w niewielkim stopniu współdziała z nauczycielem podczas zajęć, 

- sporadycznie  podejmuje inicjatywy służące własnemu rozwojowi, 

-  nie spóźnia się na zajęcia szkolne, liczba godzin nieusprawiedliwionych 

      w semestrze nie przekracza 25, 

-  w niewielkim stopniu angażuje się w życie klasy i szkoły, 

- uchybia wielu wymaganiom zawartym w treści oceny dobrej 

e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

- uchybia wielu istotnym wymaganiom zawartym w treści oceny poprawnej, 

- często narusza regulamin szkoły, a stosowane przez szkołę środki 

wychowawcze odnoszą krótkotrwały skutek, 

-   bez uzasadnienia spóźnia się i opuszcza lekcje, liczba godzin 26-200,  

- wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

-  nie angażuje się w życie klasy i szkoły, 
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- nie dba o zdrowie własne – pali papierosy na terenie szkoły i w jej obrębie, 

- często używa wulgarnego słownictwa, 

- niszczy mienie szkoły, 

- swoim strojem i wyglądem rażąco odbiega od przyjętych norm, 

- jego stosunek wobec dorosłych i rówieśników budzi duże zastrzeżenia, 

- zachowanie ucznia wywołuje częste uwagi krytyczne nauczycieli, uczniów 

oraz pracowników szkoły, 

- wykazuje chęci i rokuje nadzieję na poprawę; 

f) ocenę naganną otrzymuje  uczeń, który: 

- rażąco narusza zasady kultury, współżycia społecznego, co spotkało się 

niejednokrotnie z negatywną oceną dyrekcji, wychowawcy, uczących oraz 

społeczności uczniowskiej, 

-  uchyla się od obowiązku nauki, 

- wchodzi w konflikt z prawem, 

- nie usprawiedliwił ponad 200 godzin,  

- nie przejawia chęci poprawy swojego postępowania, 

- nie poprawił swojego wizerunku, mimo podjętych środków zaradczych. 

3) przykładowe  zachowania  pozytywne: 

a) udział w olimpiadzie, konkursie lub zawodach sportowych,  

a) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

b) udział w akademiach i uroczystościach, 

c) zaangażowanie w pełnienie funkcji w szkole, 

d) zaangażowanie w pełnienie funkcji w klasie,  

e) pomoc w zorganizowaniu imprezy szkolnej,  

f) praca na rzecz szkoły z własnej inicjatywy,  

g) praca na rzecz klasy z własnej inicjatywy, 

i) przygotowanie i prowadzenie godzin wychowawczych, 

j)     efektywna pomoc koleżeńska,  

k)    pomoc w bibliotece i czytelni, 

l)     umiejętność taktownego uczestnictwa w dyskusji, 

ł)     rzetelne wykonywanie dyżurów w szatni i w klasie, 

m)   osiąganie wyników w nauce maksymalnie dobrych w stosunku do swoich 

możliwości, punktualność, 

n)    odwaga cywilna,  
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o)    kultura osobista (uczciwość, codzienna kultura słowa, powitania nauczycieli 

i pracowników szkoły, poszanowanie wyposażenia szkoły, respektowanie  norm 

współżycia w grupie, tolerancja),  

p)    estetyczny ubiór i wygląd stosowny do sytuacji, 

r)     na uroczystościach, egzaminach strój w tonacji ciemno-białej. 

4) przykładowe  zachowania  negatywne: 

a) przeszkadzanie na lekcji, 

b) niewykonywanie poleceń nauczyciela, lenistwo,  

c) aroganckie odnoszenie się do otoczenia, 

d) ignorowanie pracowników szkoły w szkole i poza nią,  

e) ubliżanie koledze, zaczepka słowna i fizyczna,  

f) znęcanie się nad kolegami, wymuszanie pieniędzy lub innych rzeczy, 

g) bójki między uczniami, 

h) wulgarne słownictwo, 

i) niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych (kino, wycieczka itp.), 

j) ściąganie na lekcjach lub zadań domowych, 

k) niszczenie sprzętu, umeblowania oraz budynku,  

l) niszczenie rzeczy innych i swoich,  

m) kradzież,  

n) zaśmiecanie otoczenia, plucie,  

o) używanie lub namawianie innych do spróbowania używek – alkohol,  papierosy, 

narkotyki,  

p) aprobata złego zachowania, 

q) spóźnianie na lekcję bez podania uzasadnionych przyczyn,  

r) wagary,  

s) niewykonanie zobowiązania, kłamstwo,  

t) używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń  elektronicznych w czasie  

lekcji, 

u) oszustwo, fałszowanie usprawiedliwień, kradzież dokumentów szkolnych, 

dopisywanie ocen,  

v) przynoszenie i używanie niebezpiecznych narzędzi, narażanie własnego życia 

i zdrowia oraz kolegów, 

w) konflikt z prawem, 
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x) nieodpowiedni do sytuacji szkolnej  wygląd zewnętrzny: ostry makijaż,   odkryty 

brzuch, prześwitująca odzież,  nieodpowiednie obuwie,  

y) ucieczki z lekcji i wyjścia ze szkoły bez uzgodnienia z wychowawcą, uczącym 

bez podania przyczyn nieobecności. 

14. Tryb  odwoławczy: 

1)   uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie (również rodzice ucznia pełnoletniego) 

mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

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

do 7 dni  po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

2)    w  przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji, 

3)   w skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

d) pedagog szkolny, 

e) psycholog szkolny, 

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

4)   ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 

5)  z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem, 

e) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   
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15. Zasady i tryb informowania uczniów, rodziców/prawnych opiekunów i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu o  poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i postępach 

w nauce. 

1) na początku każdego roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają 

obowiązek poinformować uczniów (najpóźniej do 15 września) oraz ich 

rodziców/prawnych opiekunów (najpóźniej do 30 września) o:  

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2) o formie informowania decyduje nauczyciel, 

3) oceny wystawiane uczniom maja charakter jawny. Powinny informować o poziomie 

ich osiągnięć edukacyjnych, postępach w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz 

stopniu aktywności, 

4) każda ocena powinna być umotywowana recenzją bądź komentarzem ustnym 

eksponującym osiągnięcia i postępy. Powinna również wykazywać obszary 

niedociągnięć wymagających uzupełnienia oraz sposoby przezwyciężania trudności, 

5) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców/opiekunów prawnych Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny po uprzednim zapoznaniu się z okolicznościami 

i motywami nieobecności ucznia, 

6) o osiągnięciach i postępach edukacyjnych uczniów oraz trudnościach z opanowaniem 

wiedzy i umiejętności informują rodziców/prawnych opiekunów nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas podczas indywidualnych kontaktów 

lub spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami w terminie ustalonym przez Dyrektora 

Szkoły bądź nauczyciela, lub wychowawcę, 

7) obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa, 

8) jeśli rodzice z ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zebraniach rodzicielskich, 

są zobowiązani do indywidualnego skontaktowania się z wychowawcą w ustalonym 

terminie; wychowawca może poszukiwać innego sposobu kontaktowania się 

z rodzicami/prawnymi opiekunami, 
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9) wychowawca klasy ma obowiązek poinformowania instruktora praktycznej nauki 

zawodu o szczególnych osiągnięciach ucznia i ocenach niedostatecznych w ciągu 

czterech tygodni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej poprzez 

Kierownika Szkolenia Praktycznego, 

10) instruktor praktycznej nauki zawodu najpóźniej na dwa tygodnie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ma obowiązek wystawić ocenę 

z zajęć praktycznych w dzienniczku praktyk uczniowskich. 

16. Postanowienia   końcowe: 

1) wychowawca jest zobowiązany zapoznać z WZO: 

a) uczniów na pierwszej godzinie zajęć z wychowawcą w nowym roku szkolnym, 

b) rodziców/prawnych opiekunów na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. 

2) informuje pisemnie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną na miesiąc przed 

konferencja klasyfikacyjną śródroczną i roczną  

3) propozycje ocen śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

powinny być przedstawione uczniom i rodzicom na tydzień przed konferencją 

klasyfikacyjną za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

4) wychowawca klasy jest zobowiązany do przypomnienia uczniom  kryteriów ocen 

z zachowania oraz przedstawienie propozycji ocen na tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

5) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

celującą ocenę końcową, 

6) laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiady Wiedzy 

i Umiejętności Handlowo–Menedżerskich są zwolnieni w części pisemnej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i otrzymują za tę część egzaminu 100% pkt. 

 

Ocenianie przedmiotów nauczanych w modułach 

§ 41 

1. Ustala się następujące zasady: 

1) ocenianie odbywa się według ogólnych zasad zawartych w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania, 
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2) każda jednostka modułowa kończy się oceną, 

3) obowiązuje system średniej ważonej, 

4) warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z modułu jest uzyskanie oceny pozytywnej 

ze wszystkich jednostek modułowych w obrębie modułu, 

5) uczeń nieklasyfikowany z modułu (jednostki modułowej) podlega procedurze 

egzaminów klasyfikacyjnych, 

6) każdej jednostce modułowej w obrębie modułu przypisana jest waga, będąca 

stosunkiem ilości godzin zawartych w jednostce modułowej do całkowitej liczby 

godzin przeznaczonych na moduł, 

7) Ocenę końcową z modułu oblicza się jako średnią ważoną wystawionych ocen 

z poszczególnych jednostek modułowych, 

8) formuła obliczania oceny z modułu jest następująca, 

  OC = 01 * W1 + 02 * W2 + 03 * W3 +  . . . + ON + WN 

  gdzie: 

  OC – ocena z modułu 

  01, 02, ON – oceny z kolejnych jednostek modułowych 

  W1, W2, WN – wagi jednostek modułowych 

  Przy zaokrągleniach stosuje się następującą tabelę: 

 2,00 – 2,49 dopuszczający 

2,50 – 3,49 dostateczny 

3,50 – 4,49 dobry 

4,50 – 5,49 bardzo dobry 

5,50 – 6,00 celujący 

 

9) jeżeli moduł nie kończy się w danym roku szkolnym, przy wystawianiu oceny 

w klasyfikacji końcoworocznej oblicza się średnią przy wadze proporcjonalnej 

do ilości godzin w danym roku szkolnym zakończonych jednostek modułowych. 

Po zakończeniu modułu oblicza się wagę dla całego cyklu kształcenia. 

 

Rozdział VIII 

 

§ 42 

1. W przypadku gdy liczba uczniów w oddziale szkoły dla młodzieży zmniejszy się do 

poziomu nie akceptowanego przez organ prowadzący szkołę, Dyrektor może podjąć 
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decyzje o rozwiązaniu oddziału, wskazując równocześnie pozostałym 

uczniom/słuchaczom miejsce, gdzie mogą kontynuować naukę. 

 

§ 43 

1. Uczeń, który ukończył 21 lat, a nie ukończył nauki w szkole, może być kierowany do 

szkoły dla dorosłych, o ile istnieją możliwości dalszego kształcenia w takiej szkole. 

 

§ 44 

1. Technikum Nr 1Zespółu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu 

przeprowadza egzaminy: 

1) egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zgodnie z harmonogramem 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Krakowie; 

2) zewnętrzny egzamin maturalny, według harmonogramu Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. 

 

Rozdział IX 

Sztandar i ceremoniał szkolny 

 

§ 42 

1. Ceremoniał szkolny stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz 

harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem Szkolnego 

Programu Wychowawczego. 

2. Ceremoniał szkolny tworzą następujące uroczystości: 

1) obchody świąt państwowych, okolicznościowych, regionalnych, wynikających ze 

szkolnego kalendarza imprez, 

2) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

3) ślubowanie uczniów klas pierwszych i pocztu sztandarowego, 

4) wręczenie sztandaru szkole, 

5) odsłanianie tablic pamiątkowych, 

6) Dzień Patrona. 

 

§ 43 
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1. Najważniejsze symbole narodowe: 

1) godło, 

2) flaga, 

3) hymn. 

2. Godło umieszczane jest w pomieszczeniach szkolnych w pozycji uprzywilejowanej, 

w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek, na ścianie w miejscu czołowym 

od wejścia. 

3. Flaga państwowa umieszczana jest na budynku szkoły w czasie: 

1) świąt państwowych, 

2) wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych, 

3) żałoby narodowej, 

4) innych uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego. 

4. Flaga państwowa może być eksponowana z innymi flagami organizacji krajowych, 

międzynarodowych lub flagami innych krajów, na masztach o tej samej wysokości. 

5. Flaga państwowa eksponowana w jednej linii z innymi flagami powinna zajmować 

pozycję uprzywilejowaną,  tj. skrajną na prawo. 

 

§ 44 

1. Ustala się następujący tekst ślubowania klas pierwszych: 

„Ślubuję uroczyście, że: 

- będę się uczyć systematycznie i pilnie, 

- będę spełniać wszystkie wymagania i zarządzenia  mojej szkoły i władz zwierzchnich, 

- będę okazywać należyty szacunek władzom szkoły, jej nauczycielom i pracownikom, 

- będę przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia i korzystać z należytą dbałością 

z mienia szkoły, 

- w całym swoim postępowaniu będę dbać o zachowanie postawy godnej ucznia 

Rzeczpospolitej Polski, 

- z pełnym poczuciem odpowiedzialności będę zdobywać jak najlepsze przygotowanie 

do przyszłej pracy dla Polski.” 

2. Ustala się następujący tekst ślubowania pocztu sztandarowego: 

„My uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu 

wyznaczeni do pełnienia zaszczytnego obowiązku pocztu sztandarowego ślubujemy: 

- otaczać sztandar należytym szacunkiem, 

- godnie reprezentować szkołę w uroczystościach z udziałem sztandaru, 
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- swoją postawą dawać przykład innym.” 

3.  Ślubowanie pocztu sztandarowego i ślubowanie klas pierwszych odbywa się na 

uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. 

 

§ 45 

1. Szkoła posiada sztandar nadany 19 kwietnia 2007 r. 

2. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu, symbolem 

Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem 

sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie 

sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania. 

3. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. 

 

§ 46 

1. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska 

w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie 

i godni takiego zaszczytu. 

2. Skład osobowy pocztu sztandarowego: chorąży i asysta 

3. Kandydatury do składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez zainteresowane 

samorządy i wychowawców klas na czerwcowej Radzie Pedagogicznej i przez nią 

zatwierdzone. Wyjątek stanowi rok nadania szkole sztandaru, w którym skład pocztu 

sztandarowego zostaje ustalony na Radzie Pedagogicznej poprzedzającej uroczystość. 

4. Kadencja pocztu trwa jeden rok, począwszy od ślubowania w dniu uroczystego 

rozpoczęcia roku szkolnego. Wychowawcy klas przedmaturalnych zostają na ten czas 

opiekunami ceremoniału szkolnego i dbają o właściwą celebrację sztandaru i zgodny 

z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami. 

5. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadomieni rodzice lub opiekunowie 

prawni specjalnym okolicznościowym listem. 

6. Po zakończeniu kadencji, nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły. 

7. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego. 

8. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią: 

1) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem 

białym do góry, 

2) białe rękawiczki. 
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9. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń – ciemny garnitur i biała koszula, 

uczennice – białe bluzki i ciemne spódnice. 

 

§ 47 

1. Sztandar uczestniczy we wszystkich  uroczystościach ceremoniału szkolnego. 

2. Wprowadzenie sztandaru do pomieszczenia, w którym odbywa się uroczystość, następuje 

po podaniu komendy: „baczność”,  przez osobę prowadzącą uroczystość, następnie: 

„poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki 

wprowadzić”. W trakcie przemarszu uczestnicy stoją w postawie zasadniczej, a sztandar 

jest pochylony pod kątem 45o. 

3. Poczet zajmuje miejsce przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. 

Po wprowadzeniu sztandaru prowadzący podaje komendę: „do hymnu państwowego”. 

W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem  45o. Po odśpiewaniu hymnu 

prowadzący podaje komendę: „po hymnie” i uczestnicy przyjmują postawę swobodną. 

Po zakończeniu uroczystości prowadzący podaje komendę: „poczet sztandarowy 

wyprowadzić”. Zachowanie uczestników po uroczystości jest analogiczne do sytuacji 

wprowadzenia pocztu do sali. 

 

§ 48 

1. Dzień 19 kwietnia ustala się Dniem Patrona Szkoły. Jeżeli dzień ten jest dniem wolnym 

od zajęć, wówczas uroczystości będą odbywać się w terminie ustalonym przez Dyrektora 

Szkoły.  

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§ 49 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych i stempli imiennych.  

 

§ 50 

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

 

§ 51 
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1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 

przepisy. 

§ 52 

2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala Statut. 

3. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor Szkoły oraz każdy kolegialny organ 

szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

4. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 

5. Statut Szkoły udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej. 

6. Dyrektor Szkoły jest upoważniony, po trzech zmianach do Statutu, do przygotowania 

tekstu jednolitego Statutu.  

7. Dyrektor Szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za 

jego upublicznienie społeczności szkolnej. 

 

§ 53 

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 października  2019r. 

 


