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Podstawa prawna:  

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 

1116, 1383, 1700, 1730 i 2089), 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 

1700 i 1730), 

Akty wykonawcze do Ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela. 

 

Rozdział 1 

 

Nazwa Zespołu 

 

       § 1. 1. „Zespół nosi nazwę: Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku 

Podlaskim zwany dalej Zespołem Szkół nr 1”. 

2. Siedzibą Zespołu Szkół nr 1 są budynki w Bielsku Podlaskim przy ulicy Szkolnej nr 12. 

§ 2. 1. W skład Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim 

wchodzą: 

1) pięcioletnie Technikum nr 1 w Bielsku Podlaskim, które prowadzi klasy dotychczasowego czteroletniego 

Technikum nr 1 zwane dalej Technikum nr 1; 

2) trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia w Bielsku Podlaskim zwana dalej Branżową Szkołą I stopnia; 

3) czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim, funkcjonujące w ramach 

oddzielnego statutu; 

4) Szkoła Policealna nr 2 w Bielsku Podlaskim funkcjonująca w ramach oddzielnego statutu; 

5) Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego zwane dalej PCKZ”. 

2. uchylony 

 

Rozdział 2 

 

Informacje o Zespole Szkół nr 1 

 

       § 3. Organem prowadzącym Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku 

Podlaskim jest Powiat Bielski z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim. 

       § 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół nr 1 

jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.” 

§ 5. 1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi: 

1) w Technikum nr 1 – 5 lat dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, 4 lata dla absolwentów 

gimnazjum; 

2) w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – 4 lata dla absolwentów szkoły podstawowej, 3 lata dla 

absolwentów gimnazjum; 

3) w Branżowej Szkole I stopnia - 3 lata; 
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4) w Szkole Policealnej Nr 2 – nie dłużej nić 2,5 roku dla osób posiadających wykształcenie średnie lub 

średnie branżowe. 

2. Każdy rok kształcenia w szkole podzielony jest na 2 semestry. Pierwszy semestr trwa do ferii 

zimowych.  

3. Uczniowie szkoły są klasyfikowani na koniec każdego semestru i promowani na koniec każdego roku 

szkolnego wg szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego. 

4. W trakcie cyklu kształcenia uczniowie szkoły otrzymują na zakończenie roku szkolnego świadectwo 

ukończenia klasy, za wyjątkiem szkół wym. w § 2 ust.1 pkt 3 i 4. 

5. Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły.  

6. Absolwenci technikum i  liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą przystąpić do egzaminu 

maturalnego.  

7. Technikum pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po 

zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po 

zdaniu egzaminu maturalnego. 

8. Liceum ogólnokształcące pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, a także uzyskać świadectwo 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.” 

9. Ukończenie nauki w  branżowej szkole I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po 

zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II 

stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego 

w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy 

II. Absolwent branżowej szkoły I stopnia uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.  

10. uchylony 

11. Ukończenie szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów 

               zawodowych w danym zawodzie. 

 § 6. Zespół Szkół nr 1 organizuje oddziały: 

1)  w Technikum Nr 1 w oddziałach jedno- i wielozawodowych: 

a) technik mechanik, 

b) technik budownictwa, 

c) technik robót wykończeniowych w budownictwie, 

d) technik pojazdów samochodowych; 

2) w Branżowej Szkole I stopnia w oddziałach jedno- i  wielozawodowych dla uczniów i młodocianych 

pracowników: 

a) mechanik pojazdów samochodowych,  

b) elektromechanik pojazdów samochodowych,  

c) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  

d) operator obrabiarek skrawających,  

e) wielozawodowa (kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, wędliniarz, przetwórca mięsa, elektromechanik, 

mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie). 

3) Kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-11-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-11-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-11-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-11-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-11-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-11-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-11-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-11-2019&qplikid=4186#P4186A7
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       § 7. W zależności od potrzeb rynku pracy mogą być wprowadzane nowe zawody lub profile kształcenia 

w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, Starostą Bielskim w Bielsku Podlaskim 

i Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku. 

      § 8 uchylony 

      § 9. 1. W skład Zespołu Szkół nr 1 wchodzą: 

1) biblioteka szkolna; 

2) szkolny klub sportowy "Mechaniak"; 

3) młodzieżowa orkiestra dęta; 

4) zespoły przedmiotowe, sekcje sportowe, koła zainteresowań; 

5) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

6) szkolny klub wolontariatu; 

7) szkolne koło Caritas; 

8) szkolne koło PCK; 

9) szkolne koło honorowych dawców krwi. 

      2. Jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 działają w oparciu o własne regulaminy lub plany pracy. 

      3. Mogą być powoływane inne formy pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej. 

      § 10. 1. Zespół Szkół nr 1 prowadzi dodatkową działalność edukacyjną. 

      2. Zespół Szkół nr 1 w celu poszerzenia swojej działalności statutowej organizuje: 

1) szkolenia BHP; 

2) kursy dokształcające i doskonalące; 

3) kursy zawodowe. 

 

Rozdział 3 

 

Cele i zadania Zespołu Szkół nr 1 

 

      § 11. 1. Zespół Szkół nr 1 stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, która zgodnie dąży do 

osiągania przez uczniów pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. 

      2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 podejmują niezbędne działania w celu tworzenia 

optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia 

jakości pracy szkół  i  ich rozwoju organizacyjnego.” 

      3. Działania, o których mowa w ust. 2, dotyczą: 

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych; 

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów; 

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

5) zarządzania zespołem. 

4. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1  realizują cele i zadania określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla technikum i branżowej szkoły I stopnia,  w podstawie kształcenia 

w zawodach oraz podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego  począwszy od 
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roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, semestrze I szkoły policealnej, klasie I 

dotychczasowego czteroletniego technikum, klasie I pięcioletniego technikum. Cele szkół realizowane są 

poprzez działania edukacyjne, w tym: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą 

działalność zespołu z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

5. Zespół Szkół nr 1 przy realizacji celów i zadań uwzględnia „Program wychowawczo-profilaktyczny 

szkoły”, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, 

świadectwa dojrzałości i kwalifikacji zawodowych;  

2) wyposaża uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, 

umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, 

a także późniejsze ich doskonalenie i modyfikowanie; 

3) sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów, organizując zajęcia pozalekcyjne; 

4) umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania 

zawodu organizując spotkania z przedstawicielami szkół wyższych, pracownikami poradni psychologiczno-

pedagogicznych, pracownikami urzędu pracy oraz firm marketingowych; 

5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie stosownie 

do warunków zespołu i wieku uczniów; 

6) umożliwia rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów, ich talentów artystycznych i sportowych poprzez 

udział w olimpiadach, kołach zainteresowań, sekcjach sportowych i innych formach zajęć pozalekcyjnych; 

7) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

8) przygotowuje absolwentów do podejmowania samodzielnych decyzji i odpowiedzialności za nie poprzez 

wdrażanie uczniów do samodyscypliny oraz samooceny; 

9) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, realizując działania 

prozdrowotne i przeciwstawiające się patologii, a także walkę z nałogami; 

10) kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich 

jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla 

innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do 

uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz praca zespołowa. 

      § 12. Zespół Szkół nr 1 realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe i wydanych na jej 

podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności: 

1) umożliwia uczniom: 

a) pełną realizację programów nauczania dostosowując treści, metody i organizację poszczególnych zajęć 

do możliwości psychofizycznych uczniów, 

b) pełną realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, promującego zdrowy styl życia i skutecznie 

zapobiegającego współczesnym zagrożeniom, 

c) organizację zajęć wychowania do życia w rodzinie, 
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d) organizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

2) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej 

poprzez: 

a) wdrażanie do poszanowania symboli narodowych: godła, flagi i hymnu, 

b) wdrażanie do poszanowania symboli szkolnych: imienia i sztandaru zespołu, 

c) udział uczniów w obchodach świąt narodowych, 

d) wdrażanie uczniów do poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 

e) zapoznawanie uczniów z dorobkiem kulturalnym i historią Polski, 

f) stwarzanie warunków do nauki religii w szkole, 

g) naukę etyki, 

h) udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

3) udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) organizuje kształcenie specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym i niedostosowanych społecznie; 

5) zapewnia uczniom mającym trudności z opanowaniem podstaw programowych uzupełnianie braków 

w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych oraz sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio 

do ich potrzeb i możliwości szkoły; 

6) prowadzi z  uczniami mającymi opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczanie 

specjalne, zindywidualizowane ścieżki kształcenia lub w szczególnych wypadkach nauczanie indywidualne; 

7) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów; 

8) przyznaje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej pomoc materialną w miarę 

posiadanych środków finansowych; 

9) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Bielsku Podlaskim; 

10) umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez: 

a) organizację zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych; 

b) organizację konkursów i zawodów sportowych; 

c) organizację wycieczek oraz innych imprez szkolnych i pozaszkolnych; 

11) organizuje indywidualny program lub tok nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach; 

12) zapewnia możliwość korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, urządzeń 

i obiektów sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu; 

13) zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki realizacji zajęć szkolnych z uwzględnieniem zasad 

promocji zdrowego stylu życia, 

14) zapewnia uczniom i rodzicom pomoc specjalistów w tym pedagoga specjalnego i psychologa. 

      § 13. 1. Zespół Szkół nr 1 sprawuje opiekę odpowiednio do wieku i potrzeb uczniów z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

       2. W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie zespołu prowadzony jest monitoring na zasadach 

regulowanych zarządzeniem dyrektora, a także obowiązują procedury bezpieczeństwa. 

3. Na wszystkich zajęciach uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela-opiekuna. 

4. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole są następujące: 

1) w celu zapewnienia opieki nad młodzieżą na przerwach dyrektor wyznacza nauczycieli dyżurnych: 
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a) dyżur rozpoczyna się na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i trwa do zakończenia zajęć lekcyjnych, 

b) dyżur pełnią nauczyciele, w miejscach wyznaczonych przez dyrektora zespołu, 

c) obowiązki dyżurnego określa dyrektor zespołu; 

2) w celu zapewnienia opieki nad młodzieżą na zajęciach pozalekcyjnych, podczas wyjść lub wyjazdów 

dyrektor wyznacza nauczycieli opiekunów. 

5. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że 

dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik zespołu. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (nieobecność nauczyciela) jest możliwe zastępstwo doraźne, 

dopuszczalne jest łączenie grup uczniów i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą. 

7. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki, 

z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w pomieszczeniu. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (nieobecność nauczyciela) uczniów można zwolnić 

z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych.  

9. Liczba opiekunów wyznaczana jest w zależności od formy zajęć w oparciu o aktualnie obowiązujące 

przepisy. 

10. Opiekunami mogą być rodzice za ich pisemną zgodą. 

       § 14. 1. Dyrektor zespołu przydziela każdej klasie wychowawcę, przyjmując zasadę, by ten sam nauczyciel 

pełnił funkcję wychowawcy w danej klasie przez cały cykl nauki. Odstępstwa od tej zasady możliwe 

są w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej 

nieobecności wychowawcy, z przyczyn organizacyjnych szkoły lub na pisemny, uzasadniony wniosek 

dotychczasowego wychowawcy). 

2. Na pisemny umotywowany wniosek 80% rodziców danej klasy, Dyrektor może zmienić w trakcie nauki, 

w uzasadnionych przypadkach, wychowawcę lub nauczyciela. 

       § 15 uchylony 

       § 16. 1. Zespół Szkół nr 1 organizuje i udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która 

polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych każdego ucznia 

oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole. 

2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów: 

1) szczególnych uzdolnień; 

2) przyczyn trudności w uczeniu się; 

3) przyczyn trudności w zachowaniu się, zaburzeń zachowania lub emocji, niedostosowania społecznego, 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym, trudności adaptacyjnych. 

3. Wyniki obserwacji pedagogicznej są dokumentowane i udostępniane rodzicom. 

4. Dyrektor zespołu z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz 

diagnozy sporządzonej na terenie szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

w szczególności: 

1) ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane; 

2) informuje na piśmie rodziców ucznia o formach i zakresie udzielanej pomocy.  
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5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z  poradnią psychologiczno 

pedagogiczną w Bielsku Podlaskim, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli i organizacjami 

pozarządowymi. 

6. Zespół Szkół nr 1 organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno 

pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 

7. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy, osobą 

wyznaczoną do koordynowania działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i współpracy jest pedagog szkolny. 

      § 17. 1. Zespół Szkół nr 1 organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem 

społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia specjalnego w integracji 

ze środowiskiem szkolnym. 

2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym zapewnia: 

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

2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych; 

3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i socjoterapeutyczne. 

3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem 

społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy. 

      § 18. 1. Zespół Szkół nr 1 zapewnia uczniom: 

1) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości; 

2) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej. 

2. Dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do 

momentu jej opuszczenia. 

3. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także o tym, jaki jest 

porządek i organizacja zajęć. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy 

pracownicy szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków oraz zakresem zadań odpowiedzialności i uprawnień. 

4. Dyrektor zespołu we współpracy z  radą pedagogiczną i  radą rodziców, w drodze zarządzenia, określi 

warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole z uwzględnieniem: 

1) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem opieki 

nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

2) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz przed zajęciami 

szkolnymi; 

3) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych; 

4) zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez turystycznych 

określają odrębne przepisy. 

5. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych 

uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia. 

      § 19. 1. W Zespole Szkół nr 1 funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 
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      2. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka, a pod jej 

nieobecność pierwszej pomocy, w miarę możliwości, udzielają pracownicy szkoły. 

      3. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie informuje się 

rodziców. 

      4. Dyrektor w porozumieniu z   radą pedagogiczną i  radą rodziców, w drodze zarządzenia, określa tryb 

postępowania pracowników w przypadku konieczności kontaktowania się z rodzicami ze względu na stan 

zdrowia ucznia z uwzględnieniem dokumentowania przebiegu zdarzeń. 

       § 20. 1. Wychowanie i profilaktyka w  Zespole Szkół nr 1 polega na współpracy nauczycieli i rodziców 

w dążeniu do: 

1) rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb; 

2) uważnej ochronie uczniów przed zagrożeniami, jakie niesie otaczający świat, w okresie rozwijania się ich 

samodzielności. 

2. Celami działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły są: 

1) wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym; 

2) przygotowanie do aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie; 

3) budzenie wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za otaczający świat; 

4) rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie 

ich rozwiązywania. 

3. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest: 

1) przestrzeganie w środowisku szkolnym postawy kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych; 

2) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o aktualnych zagrożeniach, jakie 

mogą zaburzyć proces wychowawczy uczniów; 

3) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad zdrowego stylu życia; 

4) eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia; 

5) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego. 

4. Diagnoza stanu realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego oraz stanu zagrożeń 

wychowawczych dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 5 lat przez zespół rady pedagogicznej do spraw 

wychowania i profilaktyki. 

5. Raport z diagnozy, o której mowa w ust. 4 przekazywany jest raz na 5 lat radzie pedagogicznej i radzie 

rodziców. 

6. Rada pedagogiczna i  rada rodziców zobowiązana jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania raportu, 

o którym mowa w ust. 5 przekazać wnioski do aktualizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. 

7. Zespół rady pedagogicznej do spraw wychowania i profilaktyki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosków o których mowa w ust. 6, opracowuje aktualizację lub projekt nowego programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

8. Diagnoza stanu realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego oraz stanu zagrożeń 

wychowawczych, w tym aktualizacja programu wychowawczo-profilaktycznego może być dokonywana 

w każdym czasie, na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub dyrektora szkoły. Tryb postępowania 

określony w ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 
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9. Zespół organizuje doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. 

       § 21. 1. Cele i zadania szkoły realizowane są przez kompetentną kadrę pedagogiczną we współpracy 

z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania. 

       2. Dążenie do wysokiej jakości wykonywania zadań szkoły i jak najwyższego poziomu osiągania 

zakładanych celów uwzględnia się w doskonaleniu zawodowym nauczycieli oraz ich rozwoju zawodowym.  

 

 

Rozdział 4 

 

Organy Zespołu Szkół nr 1 

 

      § 22.  Organami Zespołu Szkół nr 1 są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

      § 23. 1. Dyrektor zespołu w szczególności: 

1) kieruje działalnością zespołu reprezentuje  go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w  zespole; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 

aktywne działania prozdrowotne; 

4) przewodniczy radzie pedagogicznej; 

5) współpracuje z  radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim; 

6) tworzy zespoły przedmiotowe i wychowawcze oraz powołuje ich przewodniczących; 

7) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach  jej kompetencji stanowiących; 

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym danej szkoły zaopiniowanym przez radę 

pedagogiczną i  radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu; 

9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych; 

12) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie; 

13) stwarza warunki 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; 

14) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 
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15) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu; 

16) dopuszcza do użytku w  danym typie szkoły zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania; 

17) podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego 

roku szkolnego; 

18) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły; 

19) zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 

20) organizuje uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego takie nauczanie, w porozumieniu z organem prowadzącym; 

21) przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie zespołu; 

22) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

23) ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym; 

24) skreśla ucznia z listy uczniów szkoły; 

25) ma prawo wstrzymania wykonania uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa, o czym 

niezwłocznie zawiadamia Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku i organ prowadzący – Powiat 

Bielski w Bielsku Podlaskim. Decyzja Kuratora Oświaty jest ostateczna. 

2. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy, należy 

w szczególności: 

1) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w  zespole nauczycielami i pracownikami 

niebędącymi nauczycielami; 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu; 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom zespołu; 

4) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i  rady rodziców, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu; 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników zespołu; 

6) sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w szkole; 

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli. 

      § 24. 1. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu 

dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

2. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń. 

§ 25. 1.  W skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki 

zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego 

zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.  
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1) w zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez 

jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele 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. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 1. 

3. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej 

członków. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. 

5. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników pod odpowiedzialnością 

dyscyplinarną i karną. 

6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze 

w związku z klasyfikowaniem i  promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, z inicjatywy dyrektora albo co najmniej 1/3 

członków rady pedagogicznej. 

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

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

organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

kursów zawodowych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły 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 Szkoły, przed dopuszczeniem ich do 

użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania; 

6) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje; 
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7) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczej w szkole oraz 

odwoływania z tych stanowisk. 

9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska dyrektora, a do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

10. W przypadku wniosku o odwołanie organ prowadzący szkołę jest obowiązany przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania 

wniosku. 

11. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i uchwala statut. 

       § 26. 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Co roku w głosowaniu tajnym i powszechnym wybiera się organy samorządów klasowych i samorządu 

szkolnego. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Samorząd uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym 

statutem i jest odrębnym dokumentem. Organy samorządu działają wg własnego planu pracy zgodnego 

ze statutem szkoły.  

4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

1) wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności realizacji takich praw uczniów jak: 

2) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymogami; 

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

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

szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań; 

5) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z wicedyrektorem; 

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i szkolnej rady wolontariatu. 

5. Samorząd w porozumieniu z  dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

6. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań 

wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych 

oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) 

w szkole określa Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu będący odrębnym dokumentem.  

       § 27. 1. W Zespole Szkół nr 1 działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów wszystkich 

klas. 

2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem i stanowi 

odrębny dokument. 

4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i  dyrektora z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

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

z następujących źródeł: 

1) dobrowolnych składek rodziców; 

2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji do których zwróci się prezydium rady; 
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3) z organizacji imprez dla rodziców, mieszkańców środowiska i szkoły; 

4) z innych źródeł. 

6. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 7 należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z   radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących w  szkole; 

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. 

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia 

z  radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, program ten ustala dyrektor 

w uzgodnieniu z  organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do 

czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z  radą pedagogiczną.  

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

2. Do stałych form współdziałania należą: 

1) indywidualne kontakty rodziców z  wychowawcą klasy, nauczycielami i dyrekcją szkoły w celu uzyskania 

rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 

porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia; inicjatorem spotkań mogą być rodzice, wychowawca 

klasy, nauczyciele, dyrekcja szkoły; 

2) spotkania ogółu rodziców klasy z wychowawcą, dyrekcją szkoły organizowane są w celu zapoznania 

z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w klasie, wewnątrzszkolnym ocenianiem, 

a także wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły i postępów uczniów. Spotkania takie 

odbywają się przynajmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego. Ze spotkań takich sporządzany jest protokół.  

3. Rada rodziców ma prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

opinii na temat pracy szkoły. 

       § 29. 1. Wszystkie organy Zespołu Szkół nr 1 współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania 

przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, w realizacji zadań 

wynikających ze statutu i  planu pracy szkoły. 

2. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor, który: 

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich 

kompetencji; 

2) umożliwia rozwiązanie sytuacji konfliktowych; 

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zespołu o podejmowanych i planowanych 

działaniach i decyzjach; 

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów zespołu. 

       § 30. 1. Spory pomiędzy organami Zespołu (z wyjątkiem dyrektora), rozstrzyga dyrektor zespołu. 

2. Spory pomiędzy dyrektorem, a innymi organami szkoły rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu 

organ prowadzący albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
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Rozdział 5 

 

Organizacja pracy szkoły 

 

       § 31.  Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

zimowych i letnich określa się corocznie na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

      § 32. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny zespołu sporządzony najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planów nauczania 

oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu 

opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

      § 33. 1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych 

określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem dla danej 

klasy. 

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale klasowym powinna wynosić od 20 do 30 osób. 

3. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ujętych na podstawie podstawy programowej w zakresie 

rozszerzonym mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. 

4. Dyrektor po zasięgnięciu opinii organów zespołu, uwzględniając zawody, w których kształci zespół, 

zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, ustala dla uczniów 

technikum przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 1 przedmiot. Jeżeli 

możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum na to pozwalają, uczeń może wybrać 2 przedmioty 

realizowane w zakresie rozszerzonym. 

       § 34. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

określa tygodniowy plan zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, którego propozycja jest opiniowana przez radę 

pedagogiczną przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

       § 35. 1. Podstawową formą pracy szkoły są: 

1) zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, o czasie godziny lekcyjnej trwającej 45 

minut, przy czym w przypadku prowadzenia zajęć laboratoryjnych lub ćwiczeniowych nauczyciel może 

wprowadzić organizację zajęć w układzie czasowym 2x45min, bez przerwy międzylekcyjnej; 

2) zajęcia praktyczne prowadzone w pracowni szkolnej, o czasie godziny dydaktycznej trwającej 60 minut, 

przy czym przerwa śniadaniowa stanowi sumę 5 minut odliczonych z każdej godziny dydaktycznej; 

3) zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym, o czasie godziny lekcyjnej trwającej 

45 min. 

2. Przerwy międzylekcyjne tzw. „krótkie” trwają 5 minut (po 1, 4, 6 i 7 lekcji), 10 min (po 2 i 5 lekcji) 

z wyjątkiem jednej przerwy „długiej” trwającej 15 minut po 3 lekcji. W przypadku zajęć praktycznych 

występuje jedna przerwa nie wcześniej niż w połowie zajęć. 

3. Organizacja zajęć nie może uniemożliwiać skorzystanie przez ucznia z długiej przerwy. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może wprowadzić inny czas realizowania zajęć 
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edukacyjnych, jednak w wymiarze nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć oraz dokonać zmiany długości przerw. 

5. Powyższe formy pracy szkoły nie mają zastosowania w przypadku organizacji egzaminów i innych zajęć 

związanych ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 

30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w 

tygodniowym rozkładzie zajęć. W wyjątkowych sytuacjach skrócenie zajęć w danym dniu następuje w drodze 

zarządzenia dyrektora szkoły z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć edukacyjnych 

ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

7. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego są realizowane zgodnie z podstawą programową 

kształcenia w poszczególnych zawodach oraz podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego.   

8. Organizacja kształcenia w oddziałach Technikum nr 1, Branżowej Szkoły I stopnia polega na realizacji:  

a) zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,  

b) zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego. 

9. W oddziałach wielozawodowych, w których kształcą się uczniowie w różnych zawodach, realizowanie 

przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w całym okresie kształcenia.  

10. Kształcenie odbywa się w klasopracowniach wyposażonych w sprzęt multimedialny, pomoce 

dydaktyczne, a w przypadku zajęć w zakresie przedmiotów zawodowych w obowiązujące przepisy dotyczące 

przygotowywania i realizacji procesu kształcenia w danym zawodzie. 

11. Decyzją dyrektora Zespołu Szkół nr 1 zajęcia dydaktyczno - wychowawcze mogą być zawieszone na 

czas oznaczony w razie wystąpienia na danym terenie: 

1) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej 

zdrowiu uczniów, 

2) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

3) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich, 

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 

1 – 3. 

12. W przypadku zawieszenia zajęć, na okres powyżej dwóch dni, dyrektor zespołu organizuje dla uczniów 

zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z zasadami zawartymi w § 43b. 

Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.  

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu 

pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

       § 36. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada: 

1) pracownie przedmiotowe; 

2) pracownie komputerowe z dostępem do Internetu; 

3) bibliotekę z czytelnią i multimedialnym centrum informacyjnym; 

4) pomieszczenia do prowadzenia zajęć sportowych; 

5) stadion sportowy; 
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6) pracownie techniczne; 

7) szatnię; 

8) pomieszczenia administracyjne i magazynowe; 

9) pracownie do zajęć praktycznych w PCKZ, 

10) pomieszczenia produkcyjne i usługowe w zakładach pracy. 

       § 37. 1. W pracowniach i na zajęciach praktycznych obowiązuje uczniów regulamin pracowni oraz 

regulamin praktycznej nauki zawodu. 

2. Opiekę nad salami lekcyjnymi, pracowniami szkolnymi powierza się poszczególnym nauczycielom. 

3. Nauczyciele, którym powierzono pod opiekę pomieszczenia szkolne, o których mowa w ust. 2 mają 

w szczególności obowiązek: 

1) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla podopiecznych uczniów; 

2) utrzymywać w nich należyty porządek; 

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

4. Każdy uczeń w celu efektywnego wykorzystania czasu powinien:  

1) pracować na stanowisku ćwiczeniowym umożliwiającym indywidualne wykonywanie ćwiczenia, chyba że 

prowadzący wprowadził inną organizację zajęć; 

2) mieć dostęp do literatury i opracowań tematycznych na realizowany temat; 

3) dysponować dostępem do stanowiska internetowego oraz innych źródeł informacji (dotyczy pracowni 

wyposażonych w indywidualne stanowiska komputerowe). 

5. W przypadku braku pracowni lub niekompletnej bazy dydaktycznej, lub z powodu innej przyczyny 

w istotny sposób uniemożliwiającej pełną realizację podstawy programowej, dyrektor na podstawie zawartej 

umowy z zewnętrznymi instytucjami, firmami obowiązany jest zlecić realizację określonej tematyki zajęć 

edukacyjnych na terenie w/w jednostek. 

6. uchylony 

       § 38. 1. W szkole prowadzona jest biblioteka szkolna, która służy: 

1) realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych szkoły oraz programów 

nauczania i wychowania; 

2) prowadzeniu edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz słuchaczy; 

3) zaspokajaniu potrzeb i rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz słuchaczy; 

4) kształceniu i doskonaleniu nauczycieli; 

5) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela; 

6) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

7) popularyzowaniu wiedzy o regionie. 

2. Biblioteka pełni funkcję centrum informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców o wszystkich materiałach 

dydaktycznych znajdujących się w  szkole.  

3. Biblioteka jest pracownią interdyscyplinarną, w której zajęcia prowadzą bibliotekarze i inni nauczyciele 

różnych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych tam zbiorów.  

4. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: 

1) uczniowie – na podstawie zapisów w dzienniku lekcyjnym; 

2) nauczyciele i pracownicy szkoły; 
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3) rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka; 

4) słuchacze liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i szkoły policealnej – na podstawie osobiście 

wypełnionej karty czytelnika; 

5) inne osoby znane społeczności szkolnej – na podstawie karty czytelnika ucznia, albo słuchacza, 

albo pracownika szkoły.  

5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, wypożyczanie ich poza bibliotekę; 

2) korzystanie ze zbiorów czytelni; 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów. 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor.  

7. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor tak, by dostosowane były do potrzeb młodzieży 

oraz umożliwiały dostęp do zbiorów bibliotecznych podczas zajęć lekcyjnych. 

8. Do głównych zadań biblioteki szkolnej należy: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, w tym: 

a) wypożyczanie książek, audiobooków i innych materiałów do wykorzystania na zewnątrz, 

b) umożliwianie korzystania ze zbiorów bibliotecznych w czytelni, 

c) umożliwienie korzystania z komputerów, Internetu oraz zbiorów multimedialnych znajdujących się 

w bibliotece; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, w tym: 

a) gromadzenie piśmiennictwa reprezentującego różne punkty widzenia na określone tematy, 

b) prowadzenie lekcji bibliotecznych kształtujących umiejętność racjonalnego korzystania ze zbiorów 

bibliotecznych oraz posługiwania się warsztatem informacyjnym biblioteki, 

c) tworzenie systemu informacji o zbiorach własnych i innych bibliotek; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów 

nawyku czytania i uczenia się, w tym: 

a) prowadzenie indywidualnego doradztwa w doborze lektury, 

b) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i  informacyjnego przy współpracy 

z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 

c) wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

d) diagnozowanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych, 

e) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, w tym: 

a) organizowanie spotkań z przedstawicielami kultury, 

b) organizowanie wycieczek do obiektów kultury, 

c) organizowanie konkursów, wystaw oraz zachęcanie do udziału w nich, 

d) prowadzenie warsztatów twórczości, 

e) prowadzenie zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy. 

9. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 
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a) udostępnianie zbiorów,  

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej w odniesieniu do zbiorów, biblioteki 

i czytelnictwa, 

c) poznawanie czytelników rzeczywistych i potencjalnych oraz pozyskiwanie dla biblioteki tych ostatnich, 

d) udzielanie porad w doborze lektury w zależności od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej 

czytelników, 

e) prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy (np. wybór zawodu, 

kierunek dalszego kształcenia), 

f) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, 

g) współpraca z nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami w celu realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do 

samokształcenia, 

h) prowadzenie różnorodnych form bibliotecznych zajęć pozalekcyjnych; 

2) w zakresie pracy organizacyjno-technicznej: 

a) dbałość o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego, 

b) gromadzenie i selekcjonowanie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorów i ich opracowywanie, 

d) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

e) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej, miesięcznej i rocznej, 

f) opracowywanie planu pracy biblioteki, składanie okresowych sprawozdań z pracy biblioteki i stanu 

czytelnictwa, 

g) prowadzenie dziennika zajęć biblioteki szkolnej, 

h) doskonalenie warsztatu pracy. 

10. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa Regulamin biblioteki szkolnej. 

       § 39. Na zajęciach lekcyjnych podziału na grupy dokonuje się: 

1) obowiązkowo na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów 

oraz podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów w tym edukacji dla 

bezpieczeństwa; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w 

pracowni komputerowej; 

2) w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 25 lub 30 uczniów podziału na grupy o których 

mowa w  pkt 1 można dokonać za zgodą organu prowadzącego zespół; 

3) zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów oddzielnie dla 

chłopców i dziewcząt; 

4) na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego dla, których z treści programu 

nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących więcej 

niż 30 uczniów lub za zgodą organu prowadzącego w oddziałach liczących  

od 24 do 30 uczniów; 

5) w przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na 

zajęciach, podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego. 
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§ 40. Liczba uczestników kół, zespołów zainteresowań i zajęć fakultatywnych organizowanych w grupach  

międzyoddziałowych powinna wynosić od 8 do 15 uczniów. 

       § 41. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

      § 42. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli i innych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

między dyrektorem a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

      § 43. W budynkach szkoły mogą być zorganizowane sklepiki szkolne. 

      § 43a. 1. Praktyczna nauka zawodu  jest prowadzona w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna 

umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu , uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, 

przepisy BHP, normy  ergonomii i dostępności a także warunki lokalowe i  techniczne w miejscu odbywania 

praktycznej nauki zawodu. 

       2. Podziału uczniów na grupy dokonuje wicedyrektor ds. PCKZ w porozumieniu z podmiotem 

przyjmującym uczniów na praktyczna naukę zawodu tj. zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. 

        3. Grupa uczniów nie może być większa niż  13 uczniów . 

      § 43b.1. O sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, dyrektor 

zespołu informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. Poprzez edukację zdalną należy rozumieć: 

1) zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane w szczególności: 

a) z wykorzystaniem materiałów opracowanych i udostępnionych przez nauczyciela, gotowych 

materiałów z sieci rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zasobów z blogów 

nauczycielskich i grup edukacyjnych  na Facebooku, zasobów Centralnej i Okręgowych Komisji 

Egzaminacyjnej lub emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i 

Polskiego Radia, 

b) pracę w chmurze  - Office 365, 

c) wykorzystanie dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej do informowania o postępach w 

nauce, monitorowania frekwencji oraz przesyłania zadań, 

d) wideokonferencje z uczniami do kontaktu, rozmów, wsparcia, a także prowadzenia lekcji – aplikacja 

Teams, 

e) webinary – lekcje na żywo lub nagrane dla uczniów, 

f) tworzenie podcastów, 

g) wykorzystanie komunikatorów lub grup w mediach społecznościowych – do kontaktu i współpracy, 

h) wykorzystanie tablic interaktywnych – do gromadzenia treści edukacyjnych nauczyciela oraz uczniów, 

i) dyżury dla uczniów – do rozmów i konsultacji, a także odpowiadania na wiadomości.  

2) podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze 

wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;  

3) wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między 

nauczycielem, uczniem lub rodzicem;  

4) informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub 

ucznia w domu.  
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3. Do zadań dyrektora w zakresie organizacji kształceni na odległość należy: 

1) przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań Zespołu 

Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim w okresie czasowego 

ograniczenia jego funkcjonowania za pomocą strony internetowej szkoły, dziennika elektronicznego, 

korespondencji e-mail lub komunikatorów internetowych; 

2) koordynacja współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i 

możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym lub 

uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne; 

3) ustalenie, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w 

poszczególnych oddziałach klas w trybie pracy zdalnej poprzez zastosowanie narzędzi teleinformatycznych 

w postaci korespondencji e- mail; 

4) ustalenie, we współpracy z nauczycielami, sposobów monitorowania postępów uczniów oraz sposobów 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o 

postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 

5) ustalenie warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobów ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 

3a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także warunków i sposobów zaliczania zajęć 

realizowanych w formach pozaszkolnych; 

6) ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty; 

7) wskazanie, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym 

materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać; 

8) zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia 

oraz przekazanie im informacji o formie i terminach tych konsultacji; 

9) zorganizowanie uczniom, którzy ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne, warunki domowe lub 

społeczne nie mogą korzystać z kształcenia na odległość, zajęć stacjonarnych lub na odległość na terenie 

szkoły i przy użyciu sprzętu szkolnego; 

10) zapewnienie uczniom i rodzicom wsparcie specjalistów szkolnych; 

11) zapewnienie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi możliwości uczestniczenia w zajęciach w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

12) zapewnienie uczniom objętym kształceniem specjalnym możliwości uczestnictwa w zajęciach 

rewalidacyjnych; 

13) ustalenie z nauczycielami potrzeb modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. Modyfikacja jest 

dokonywana zgodnie z trybem określonym w: 

a) Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

b) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do 

użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do 

użytku szkolnego podręczników. 
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 4. Do zadań nauczyciela w zakresie realizacji kształcenia na odległość należy: 

1) w okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek 

świadczenia pracy przez nauczyciela na terenie szkoły. Umożliwia się jednak nauczycielom prowadzenie 

zajęć na odległość z terenu szkoły z wykorzystaniem sprzętu szkolnego i w konsultacji z innymi 

nauczycielami; 

2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do utworzenie zespołów klasowo-przedmiotowych w aplikacji Teams 

dla wszystkich klas i przedmiotów, w których prowadzi zajęcia. Zespół w nazwie powinien mieć określony 

przedmiot i klasę. W zespole sprawdza obecność uczniów na zajęciach, którą odznacza w dzienniku 

elektronicznym, zamieszcza materiały niezbędne do realizacji lekcji, informacje o zadaniach zleconych 

uczniom i terminie ich wykonania, kontaktuje się z uczniami za pomocą czatu lub wideo, prowadzi lekcje w 

formie wideokonferencji lub innych narzędzi zapewnianych przez aplikację; 

3) nauczyciel ma możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go 

do wybranej metody kształcenia na odległość; 

4) do kontaktu z uczniami i rodzicami nauczyciele wykorzystują dziennik elektroniczny, ewentualnie 

komunikatory internetowe, drogę telefoniczną lub służbowe adresy poczty elektronicznej, których wykaz 

znajduje się na stronie internetowej http://zs1bielsk.ehost.pl/strona/dokumenty/konta.pdf ; 

5) nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć. Istnieje możliwość skrócenia 

lekcji zdalnej do 30 min, co następuje na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły; 

6) przekazywanie uczniom i rodzicom informacji zwrotnych o otrzymanych przez uczniów ocenach, postępach 

lub trudnościach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego i aplikacji Teams; 

7) w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach zdalnych nauczyciel za pośrednictwem poczty elektronicznej 

kontaktuje się z uczniem i przypomina mu o obowiązku uczestnictwa w zajęciach. Jeśli działanie to nie 

przyniesie efektu prosi o pomoc wychowawcę; 

8) nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz 

metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, zwłaszcza uczniów ze spe, w tym wynikających z 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; 

9) pedagog szkolny, pedagog specjalny i psycholog  udzielają uczniom i rodzicom porad, konsultacji i 

wsparcia drogą telefoniczną, mailową lub za pomocą aplikacji Teams w godzinach swojej pracy. W 

sytuacjach, w których uczeń lub jego rodzic wymaga dodatkowego wsparcia zapewnia możliwość spotkania 

indywidulanego na terenie szkoły;  

10)  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzone są zdalnie na tych samych zasadach co zajęcia edukacyjne; 

11) dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy prowadzone są zdalnie na 

tych samych zasadach co zajęcia edukacyjne; 

12) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zdalnie 

na tych samych zasadach co zajęcia edukacyjne. W razie potrzeby nauczyciel prowadzący udziela wsparcia 

uczniom również telefonicznie lub za pomocą komunikatorów internetowych. W sytuacjach, w których 

uczeń wymaga dodatkowego wsparcia zapewnia możliwość spotkania indywidulanego na terenie szkoły. 

 

 

http://zs1bielsk.ehost.pl/strona/dokumenty/konta.pdf
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 5. Do obowiązków uczniów w trakcie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość należy: 

1) uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w formie zdanej zgodnie z 

obowiązującym rozkładem zajęć za pośrednictwem aplikacji Teams;  

2) o godzinie rozpoczęcia zajęć uczeń loguje się do aplikacji Teams i wybiera właściwy zespół klasowo-

przedmiotowy. Potwierdza swoją obecność w sposób ustalony przez nauczyciela – wiadomość na czacie, 

wideo;  

3) w trakcie trwania zajęć dydaktycznych uczeń ma możliwość kontaktowania się z nauczycielem 

prowadzącym za pośrednictwem czatu, wideo oraz poczty elektronicznej w celu uzyskania porad, 

konsultacji; 

4) uczeń przesyła wykonane przez siebie prace w sposób określony przez nauczyciela (Teams, dziennik 

elektroniczny, poczta elektroniczna); 

5) o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach rodzice informują wychowawcę za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego.  

 
Rozdział 6 

 

Nauczyciele i pracownicy  

 

        § 44. 1. W Zespole Szkół nr 1 oprócz dyrektora istnieją następujące stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1; 

2) wicedyrektor ds. PCKZ Zespołu Szkół nr 1 zwany dalej „wicedyrektorem ds. PCKZ”; 

3) kierownik gospodarczy. 

4) uchylony 

2. Powierzenia funkcji wicedyrektora i innych funkcji kierowniczych i odwołania z nich dokonuje dyrektor, 

po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej. 

3. Nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą odpowiada za całokształt pracy odcinka zespołu 

i podejmuje związane z tą działalnością decyzje. 

4. Praca na stanowisku kierowniczym jest szczegółowo określana zakresem obowiązków wydanych 

przez  dyrektora.  

5. Pracę i odpowiedzialność na stanowisku wicedyrektora szczegółowo określa zakres czynności wydany 

przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1. 

       § 45. 1. Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą 

oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Wicedyrektor odpowiedzialny jest za prawidłową organizację i przebieg egzaminów maturalnych. 

3. Przejmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły a w szczególności: 

1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole; 

2) przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły: 

a) roczny plan pracy szkoły, 

b) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, 

c) kalendarz szkolny informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym. 
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4. Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym przydzielonych mu nauczycieli 

i pracowników. 

5. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu. 

6. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego 

nadzoru nad szkołą a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora,  ma prawo do przydzielania zadań 

służbowych i wydawania poleceń. 

7. Decyduje w bieżących sprawach procesu dydaktycznego oraz wychowawczo-opiekuńczego w całej 

szkole. 

8. Ma prawo do formułowania projektu oceny pracy nauczycieli i wychowawców. 

9. Ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem: wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka  

Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim oraz podpisywanie pism, których treść jest zgodna 

z zakresem jego zadań i kompetencji. 

10. Odpowiada jak każdy nauczyciel oraz służbowo przed dyrektorem, radą pedagogiczną, organem 

prowadzącym i Kuratorem Oświaty w Białymstoku.  

      § 46. 1. Kierownik gospodarczy kieruje zespołem pracowników obsługowych. 

      2. Wraz z zespołem tych pracowników zapewnia wykonanie następujących zadań: 

1) zapewnia sprawność techniczno-eksploatacyjną budynków i urządzeń szkolnych oraz zabezpieczenie 

majątku szkolnego; 

2) dba o utrzymanie czystości gmachu i przynależnego terenu oraz warunki bhp wszystkich pracowników; 

3) prowadzi sprawy socjalne; 

4) zapewnia opiekę nad zielenią szkolną; 

5) realizuje zakupy materiałów eksploatacyjnych i biurowych oraz druków; 

6) realizuje zakupy wyposażenia szkoły w sprzęt, pomoce i meble oraz prowadzi ewidencję tego sprzętu. 

3. Jest bezpośrednim przełożonym pracowników mu podległych. 

4. Decyduje o harmonogramie pracy i urlopów. 

5. Ocenia pracę swoich podwładnych, wnioskuje o awanse. 

6. Odpowiada przed dyrektorem za: 

1) dyscyplinę pracy pracowników obsługowych; 

2) za wyposażenie i zabezpieczenie szkoły i innych obiektów szkolnych; 

3) za prowadzenie prac remontowych i inwestycyjnych; 

4) za kompletowanie i przechowywanie dokumentacji w podległych sobie sprawach; 

5) za sprawy bhp i ppoż. nadzorowanych pracowników i obiektów. 

7. Kierownik gospodarczy oraz inne osoby wykonujące pracę obsługową w szkole, są obowiązani do 

zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, 

dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, 

orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub 

światopoglądowych uczniów. 

       8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się:  

1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;  
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2) jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych 

informacji;  

3) w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne. 

       § 47. 1. Do prowadzenia swojej działalności Zespół Szkół nr 1 zatrudnia: 

1) nauczycieli; 

2) pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa; 

3) pracowników ekonomicznych, administracyjnych, inżynieryjno-technicznych; 

4) pracowników obsługi; 

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

przepisy. 

       § 48. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy jak również bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Zakres zadań nauczycieli teorii: 

1) nauczyciel jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów przebywających w szkole zgodnie 

z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem MEiN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

szkołach i placówkach;  

2) nauczyciel odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego: 

a) pisemnie opracowuje na rok szkolny rozkłady materiału oraz wymagania edukacyjne z przydzielonych 

przedmiotów nauczania wg obowiązujących programów nauczania w terminie do 30.09. każdego roku 

szkolnego, 

b) dba o opanowanie przez uczniów podstaw programowych, 

c) prowadzi zróżnicowaną pracę z uczniami zdolnymi i uczniami z dysfunkcjami, 

d) informuje rodziców ucznia oraz wychowawcę klasy, dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach 

dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów, 

e) na bieżąco wpisuje do dzienników lekcyjnych tematy lekcji, 

f) na początku lekcji sprawdza i odnotowuje frekwencję klasy, 

g) stara się w jak największym stopniu uatrakcyjniać lekcje i aktywizować na nich uczniów; 

3) nauczyciel dba o bazę dydaktyczną oraz dąży do jej unowocześnienia; 

4) nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, uczniów zdolnych 

przygotowuje do udziału w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach i zawodach; 

5) nauczyciel ma obowiązek bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów oraz sprawiedliwie wszystkich 

traktować; 

6) wystawić o jedną ocenę więcej niż liczba godzin nauczanego przedmiotu w tygodniu jednak nie mniej niż 3 

oceny cząstkowe w okresie; 

7) nauczyciel ma obowiązek udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów; 

8) nauczyciel ma obowiązek doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej, 

doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły; 

9) nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych 

z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego. 
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10) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

11) dbać o kształtowanie uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji; 

12) nauczyciel jest obowiązany do zachowania w poufności informacji dotyczących zdrowia, potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, 

pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub 

światopoglądowych uczniów, 

13) przepisu ust. 2 pkt 12 nie stosuje się:  

a) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia,  

b) jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie 

określonych informacji, 

c) w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne. 

3. Uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela: 

1) decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych 

w nauczaniu swego przedmiotu; 

2) jeżeli prowadzi koło zainteresowań lub zespół - decyduje o treści programu koła lub zespołu; 

3) decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów uczniów; 

4) ma prawo współdecydować o ocenie zachowania uczniów; 

5) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów; 

6) służbowo przed dyrektorem szkoły i  kuratorium odpowiada za: 

a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie stosownie do realizowanego 

programu i warunków w jakich działał, 

b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych; 

7) ponosi odpowiedzialność cywilną lub karną za: 

a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, 

pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, 

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek 

pożaru, 

c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrekcję, 

a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 

       § 49. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. 

2. W Zespole Szkół Nr 1 są utworzone następujące zespoły przedmiotowe: 

1) zespół przedmiotów ogólnokształcących w skład którego wchodzą podzespoły: 

a) przedmiotów humanistycznych, 

b) matematyczno-przyrodniczych, 

c) edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego, 

d) języków obcych; 

2) zespół przedmiotów zawodowych w skład którego wchodzą podzespoły: 

a) przedmiotów mechanicznych i samochodowych, 

b) przedmiotów budowlanych. 



 27 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu 

wybrany przez członków zespołu. 

4. Przewodniczący ma obowiązek prowadzić dokumentację pracy zespołu (plan pracy, protokoły zebrań). 

5. Zespół przedmiotowy jest zobowiązany do składania okresowych sprawozdań ze swojej pracy 

na posiedzeniu rady pedagogicznej. 

6. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, 

korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru 

programów nauczania; 

2) adaptowanie programów nauczania do obowiązujących planów nauczania; 

3) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników 

nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 

dla początkujących nauczycieli; 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także uzupełnianiu 

ich wyposażenia; 

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich i eksperymentalnych programów nauczania; 

7) organizowanie konkursów, przedsięwzięć. 

       § 50. 1. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy: 

1) programowanie i organizowanie procesu wychowania w zespole klasowym, a w szczególności: 

a) tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole klasowym, rodzinie, 

społeczeństwie, 

b) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole klasowym, a także między wychowankami 

a społecznością szkoły, 

c) przy pomocy różnego rodzaju działań kształtuje samowychowanie i samorządność w zespole 

klasowym; 

2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie (grupie) koordynowanie ich działań wychowawczych, 

organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami; 

3) ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków, z klasową radą rodziców, 

informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie rodziców 

w programowe i organizacyjne sprawy klasy (grupy); 

4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa 

szkolne); 

5) zapoznanie uczniów i ich rodziców ze statutem, zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania oraz 

zasad oceniania zachowania; 

6) poinformowanie uczniów i rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach śródrocznych i 

rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania na trzy tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 

Szczegółowe zasady informowania uczniów i rodziców/opiekunów prawnych reguluje wewnątrzszkolne 

ocenianie. Tryb pisemnego powiadamiania rodziców/opiekunów prawnych ustala dyrektor a wykonuje 

wychowawca;  
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7) realizacja zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

2. Uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy. 

1) współdecydowanie z samorządem klasy (grupy), z rodzicami uczniów o programie i planie działań 

wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy; 

2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swojej pracy 

wychowawczej od dyrekcji i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole oraz innych instytucji 

wspomagających szkołę; 

3) ustala oceny zachowania swoich wychowanków; 

4) ma prawo ustanowienia (przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców) własnych form nagradzania 

i motywowania wychowanków; 

5) wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel, ponadto służbowo przed dyrektorem szkoły za 

osiągnięcia celów wychowania w swojej klasie; 

a) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, 

b) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji 

szkolnej lub społeczno-wychowawczej,  

c) za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy (grupy).  

       § 51. 1.  Do zadań pedagoga szkolnego należy realizacja zadań ogólno - wychowawczych w tym: 

1) okresowa ocena sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w szkole; 

2) współudział w opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

3) współorganizowanie z dyrekcją i nauczycielami apeli szkolnych i omawianie spraw wychowawczych; 

4) udział w organizowaniu konkursów z zakresu wiedzy społeczno-prawnej, patologii społecznych; 

przygotowywanie młodzieży do konkursów z zakresu profilaktyki; 

5) działanie w zakresie profilaktyki wychowawczej: 

a) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu 

dydaktyczno - wychowawczego i zapobieganie tym trudnościom, 

b) udzielanie pomocy wychowawczej nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności 

wychowawcze, 

c) współpraca z internatem, 

d) kontakty w sprawie uczniów z sądem, prokuraturą i policją, 

e) monitorowanie sytuacji uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji; 

f) współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego np. 

MOPS, GOPS, Caritas, itp. 

6) działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej poprzez dotarcie do rodziców z informacją o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, 

stypendium i innych form pomocy; 

7) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży; 

8) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie wychowawczym; 

9) współpraca ze służbą zdrowia, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku Podlaskim 

w organizacji działań profilaktycznych; 
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10) wyjaśnianie konfliktów wychowawczych w klasie i szkole; 

11) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości 

ich zaspokajania; 

12) rozpoznawanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia; 

13) wspieranie ucznia z wybitnymi zdolnościami; 

14) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

15) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu  

wychowawczo-profilaktycznego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie; udzielanie nauczycielom 

pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiającej sprostanie tym wymaganiom; 

16) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców; 

17) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2. Bierze udział w posiedzeniach zespołu kierowniczego przy omawianiu spraw wychowawczych. 

3. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie porad, konsultacji 

i warsztatów dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).  

4. Pedagog szkolny jest obowiązany do zachowania w poufności informacji dotyczących zdrowia, potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia 

rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów.  

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się:  

1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia,  

2) jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych 

informacji, 

3) w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne. 

       6. Do zadań pedagoga specjalnego należy:  

1) rekomendowanie dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego 

    uczestnictwa uczniów w życiu szkoły;  

2) prowadzenie działań związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

    oraz możliwości psychofizycznych uczniów: 

a) otoczenie opieką i pomocą uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – 

wychowawczego, analiza sytuacji rodzinnej i szkolnej, 

b) organizowanie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

c) koordynowanie działań dotyczących opracowywania Indywidualnego Programu Edukacyjno – 

Terapeutycznego, 

d) rozmowy z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami, 

e) opracowywanie wniosków do pracy z uczniami wymagającymi opieki i pomocy, przedstawienie ich 

nauczycielom, wychowawcom klas, rodzicom, 

f) prowadzenie terapii indywidualnej z uczniami mającymi trudności w przystosowaniu się do wymogów 

procesu dydaktyczno – wychowawczego, w tym zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych, TUS, 

g) obserwacja uczniów dotycząca adaptacji do nowego środowiska, w związku ze zmianą szkoły, 

h) konsultacje z nauczycielami, wymiana doświadczeń, 
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i) przygotowanie analizy całościowej potrzeb edukacyjnych uczniów, 

j) opracowanie materiałów wspomagających dla nauczycieli dotyczących indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych, w tym uczniów niepełnosprawnych, 

k) proponowanie rodzicom przebadania dziecka w poradni, w specjalistycznych placówkach celem 

zdiagnozowania trudności dydaktycznych i wychowawczych; 

3) wspieraniem nauczycieli w:  

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub 

wychowanków, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 

w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

4) rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;  

5) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia objętych kształceniem 

specjalnym;  

6) określaniem niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym 

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;  

7) udzielaniem uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

a) analiza opinii i orzeczeń i zaleceń Poradni PP – rozpoznanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, 

możliwości psychofizycznych uczniów, 

b) organizowanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle 

niepowodzeń szkolnych – rozmowy, porady, motywacja, udzielanie porad dotyczących 

najskuteczniejszych sposób uczenia się, poprawy ocen, 

c) współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi działania szkoły – porady, konsultacje, wspólna 

realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych, 

d) współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

e) upowszechnianie informacji dotyczących oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

f) organizacja pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 

8) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;  

9) pedagog specjalny pełni rolę zarówno wspomagającą jak i wspierającą. Wspomaga, czyli pomaga w 

działaniu/współuczestniczy w działaniu. Wspiera, czyli towarzyszy w działaniu i motywuje.  

       7. Do zadań psychologa należy:  

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

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 

w życiu szkoły;  



 31 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych 

stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,  

3) udzielanie uczniom 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;  

a) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:   

b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,  

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

       § 52. Do zadań pracowników administracyjnych należy: 

1) obsługa kancelaryjno - biurowa szkoły; 

2) prowadzenie dokumentacji pracowników i uczniów; 

3) obsługa finansowa szkoły, pracowników i uczniów; 

4) sprawozdawczość; 

5) zachowanie w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, 

dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, 

orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych 

lub światopoglądowych uczniów, 

6) przepisu pkt 5 nie stosuje się:  

a) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia, 

b) jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie 

określonych informacji, 

c) w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne. 

       § 53. Do zadań pracowników obsługi należy: 

1) zapewnienie sprawności techniczno - eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie 

majątku szkolnego; 

2) utrzymanie pełnej czystości gmachów oraz przynależnego terenu; 

3) zapewnienie opieki nad zielenią szkolną w okresie ferii letnich; 

4) zachowanie w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, 

dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, 

orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych 

lub światopoglądowych uczniów, 

5) przepisu pkt 4 nie stosuje się:  
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a) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia, 

b) jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie 

określonych informacji,  

c) w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne. 

      § 54. 1.  Pracowników administracyjnych, obsługowych i inżynieryjno - technicznych zatrudnia i zwalnia 

z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy dyrektor. 

2. Zakresy obowiązków tych pracowników a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor. 

 

 

Rozdział 7 

 

Uczniowie szkoły 

 

       § 55. Uczniem Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia może być osoba spełniająca warunki 

przyjmowania do szkoły publicznej zgodnie z Art. 134 ust.1 ustawy Prawo oświatowe, która została pozytywnie 

zakwalifikowana w postępowaniu rekrutacyjnym oraz osoba spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, 

publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach 

publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu.  

        § 56. 1. Zasady rekrutacji do poszczególnych szkół Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa 

Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim określa regulamin szkolnej komisji rekrutacyjnej. 

        2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decydują kryteria zawarte 

w niniejszym statucie, a szczegółowo określone w regulaminie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej działającej 

w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. 

       3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Technikum nr 1 i  Branżowej Szkoły I stopnia  decyduje 

łącznie suma punktów za: 

1) wyniki egzaminu ośmioklasisty; 

2) oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej; 

3) inne udokumentowane osiągnięcia ucznia. 

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe tj. Technikum nr 1 i 

Branżowej Szkoły I stopnia mają obowiązek dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w oddziałach  technik pojazdów samochodowych i 

mechanik pojazdów samochodowych  dodatkowo orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdami, do których jest wymagane  prawo jazdy kategorii B. 

5. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół, o których mowa w ust. 3,  dyrektor szkoły 

na 3 miesiące przed terminem rekrutacji powołuje szkolną komisję rekrutacyjną. Spośród członków komisji 

dyrektor może wyznaczyć przewodniczącego. 

6. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów 
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przyjęć ustalonych w  statucie szkoły; 

2) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i ustalenie listy kandydatów przyjętych 

do poszczególnych klas; 

3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

7. Dyrektor może przedłużyć termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów 

jest mniejsza od liczby miejsc.  

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych – na wniosek ucznia lub jego rodziców – dyrektor 

może przyjąć ucznia do szkoły drogą wydanej decyzji. 

       § 57. Dodatkowe warunki przyjmowania i uczęszczania do szkoły: 

1) do Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia uczęszczają w zasadzie uczniowie od 15 roku życia 

po ukończeniu szkoły podstawowej.  

2) do klasy programowo wyższej w szkole ponadpodstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, 

z której uczeń odszedł, 

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych 

w odrębnych przepisach, 

c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego 

wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia; 

3) egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. b, przeprowadza się z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klas programowo niższych od klasy, do której uczeń 

przechodzi; 

4) różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, 

są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne. 

 

 

Rozdział 8 

 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

        § 58. Uczeń ma prawo do: 

1) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz o sposobie postępowania w przypadku ich naruszenia; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

3) znajomości statutu szkoły w tym oceniania wewnątrzszkolnego oraz przedmiotowych systemów oceniania; 

4) opieki wychowawczej i  warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, a także ochronę przed uzależnieniami, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej; 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

6) poszanowania swojej godności i nienaruszalności cielesnej, dyskrecji w sprawach dotyczących jego sytuacji 

rodzinnej, przyjaźni, uczuć, a także do zachowania tajemnicy korespondencji; 
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7) pomocy materialnej, stypendialnej oraz doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami i w miarę możliwości 

finansowych szkoły; 

8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) uwzględniania przez nauczycieli jego psychofizycznych możliwości, respektowania opinii i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

10) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii; 

11) swobodnego wyrażania w kulturalny sposób swoich myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszają one dobra i godności innych osób; 

12) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

13) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce, zgodnie z zasadami oceniania 

i klasyfikowania zawartymi w szczegółowych warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

oraz przedmiotowych systemach oceniania; 

14) informacji o przewidywanych ocenach rocznych na trzy tygodnie przed radą klasyfikacyjną; 

15) odwołania się od oceny zachowania i od kar na zasadach określonych w statucie szkoły; 

16) uzyskania informacji z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów 

wiadomości (nie dotyczy sprawdzianów wiadomości z trzech ostatnich lekcji, tzw. "kartkówek”); 

17) maksymalnie trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż jednego sprawdzianu dziennie; 

18) zgłoszenia braku przygotowania się do lekcji na zasadach ustalonych z nauczycielem danego przedmiotu; 

19) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce, w ramach jego czasu pracy w szkole; 

20) indywidualnego programu lub toku nauczania w szczególnych przypadkach i sytuacjach; 

21) uczniowie pełnoletni mogą usprawiedliwiać nieobecności po złożeniu pisemnej deklaracji 

przez rodziców/prawnych opiekunów zgodnie z procedurami przedstawionymi w § 60 pkt 20; 

22) wyróżnień za swoje wyniki nauczania, oraz inne osiągnięcia lub pracę na rzecz szkoły; 

23) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i innych imprezach, 

ich inicjowania - zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, umiejętnościami i możliwościami; 

24) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy 

i umiejętności, przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły – pomieszczeń, sprzętu, środków 

dydaktycznych, biblioteki, sprzętu komputerowego, itp. – za wiedzą i zgodą nauczycieli i dyrekcji; 

25) wnoszenia uwag do dyrekcji szkoły za pośrednictwem wychowawcy lub pedagoga szkolnego w  przypadku 

łamania praw ucznia, zawartych w statucie szkoły; 

26) wyrażania swojej opinii poprzez samorząd klasowy lub szkolny przy opracowywaniu niektórych 

dokumentów szkoły; 

27) wyrażania swojej opinii poprzez samorząd uczniowski, organizacje młodzieżowe w przypadku rozpoczęcia 

procedury skreślenia z listy uczniów. 

      § 59. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) w przypadku naruszenia praw ucznia, uczniowie lub ich rodzice/ opiekunowie prawni mają prawo złożyć 

skargę do dyrektora szkoły określając, które z praw i przez kogo zostało naruszone. Dyrektor szkoły 

w trybie administracyjnym ma obowiązek udzielić stosownych wyjaśnień, a w stosunku do winnych 

wyciągnąć konsekwencje służbowe; 

2) w sprawach spornych rodzice/opiekunowie prawni mogą odwołać się do Podlaskiego Kuratora Oświaty lub 
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do Rzecznika Praw Dziecka. 

       § 60. Uczeń ma obowiązek:  

1) przestrzegania postanowień statutu szkoły oraz zasad oceniania wewnątrzszkolnego i zachowania; 

2) przestrzegania regulaminów pracowni przedmiotowych i zarządzeń wewnętrznych; 

3) przebywania na terenie szkoły w czasie określonym przez plan zajęć edukacyjnych; 

4) punktualnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

5) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych oraz w życiu szkoły, prowadzenia 

zeszytów przedmiotowych; 

6) zmiany butów po przyjściu do szkoły na lekkie, materiałowe obuwie z jasną podeszwą, którymi mogą być: 

trampki, tenisówki, klapki, kapcie;  

7) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy 

i umiejętności, uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych; 

8) czynienia starań o uzyskanie jak najwyższych ocen zachowania i z poszczególnych przedmiotów nauczania; 

9) uzupełniania na bieżąco braków wynikających z braku przygotowania się do lekcji z powodu nieobecności 

na zajęciach (dyżur szkolny nie zwalnia ucznia z przygotowania się do lekcji); 

10) poszanowania symboli narodowych godła i flagi państwowej, znajomości hymnu narodowego; 

11) postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor, tradycję i dobre imię szkoły, 

współtworzenia jej autorytetu; 

12) przestrzegania zasad kultury zachowania i kultury języka w odniesieniu do nauczycieli, koleżanek i kolegów 

oraz pracowników szkoły; 

13) troszczenia się o mienie szkolne, dbania o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły, naprawy lub 

rekompensaty finansowej wyrządzonej przez siebie szkody; 

14) ochrony i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą; 

15) estetycznego wyglądu, noszenia schludnego i stosownego ubioru; 

16) posiadania odświętnego (galowego) stroju podczas uroczystości szkolnych i okolicznościowych akademii; 

17) stosowania się do zakazu: 

a) noszenia kolczyków w innych miejscach niż ucho, tipsów, wyrazistego makijażu i manicure, 

b) agresji słownej, psychicznej, fizycznej w stosunku do społeczności szkolnej, 

c) przebywania w szkole lub w obrębie szkoły pod wpływem środków odurzających, narkotyków, alkoholu 

i innych oraz ich posiadania, 

d) palenia papierosów i e-papierosów na terenie szkolnym lub poza szkołą, 

e) fotografowania, filmowania i nagrywania osób na terenie szkoły bez ich zgody; 

18) przestrzegania zasad bhp podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także podczas przerw; 

19) powiadamiania szkoły/wychowawcy o przyczynach dłuższej niż 5 dni nieobecności na zajęciach 

lekcyjnych; 

20) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach szkolnych na poniższych zasadach: 

a) rodzice rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą zwrócić się do wychowawcy z pisemną prośbą 

w zeszycie usprawiedliwień lub za pomocą dziennika elektronicznego o usprawiedliwienie jego 

nieobecności w szkole, 

b) prośba, o której mowa w pkt. 20a) powinna być przedstawiona najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych 
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od powrotu ucznia do szkoły i zawierać wyjaśnienie przyczyny nieobecności, 

c) decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia podejmuje wychowawca, po uwzględnieniu podanej 

przyczyny oraz wiarygodności przedstawionej prośby, 

d) uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie pisemnej prośby od rodziców/prawnych opiekunów i 

odpowiedniej adnotacji wychowawcy w dzienniku elektronicznym , zawierającej powód zwolnienia, 

e) decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje wychowawca, a w razie jego nieobecności pedagog szkolny lub 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń chce się zwolnić po uwzględnieniu podanej 

przyczyny oraz wiarygodności przedstawionej prośby, 

f) prośbę, o której mowa w pkt. 20d) uczeń jest zobowiązany przedstawić wychowawcy i nauczycielom, 

z których lekcji jest zwolniony, 

g) ucznia zwolnionego w danym dniu z lekcji obowiązują wszystkie pisemne prace domowe zadane na ten 

dzień, 

h) uczeń pełnoletni może osobiście wystąpić do wychowawcy z prośbą, o której mowa w punkcie 20a) 

i 20d), 

i) uczeń, który jest nieobecny na zajęciach lekcyjnych z powodu reprezentowania szkoły na zawodach 

sportowych, konkursie, olimpiadzie przedmiotowej, ale przebywa pod opieką nauczyciela jest 

traktowany jak obecny. Tak samo traktuje się uczniów przebywających pod opieką nauczyciela(-li) na 

wycieczce szkolnej. W dzienniku elektronicznym w miejscu odznaczania nieobecności należy 

odpowiednio dokonać wpisu: zawody, konkurs, olimpiada, wycieczka itp.; 

21) wyłączać telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne służące do transmisji, rejestracji 

i odtwarzania dźwięku lub obrazu na czas trwania wszystkich zajęć dydaktycznych. Zabrania się uczniowi 

sporządzania zapisu dźwięku i/lub obrazu na zajęciach dydaktycznych bez zezwolenia prowadzącego. 

Urządzenia te powinny być schowane w torbie (plecaku). Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę 

na jej terenie. Jeżeli uczeń użyje wymienionych urządzeń w trakcie zajęć, nauczyciel odnotowuje to 

w dzienniku elektronicznym w zakładce „notatki – uwagi o uczniach”. Jeśli uczeń użyje tych urządzeń 

w trakcie sprawdzianu, kartkówki lub egzaminu, nauczyciel ma prawo przerwać pisanie i wpisać ocenę 

niedostateczną, 

22) przestrzegać postanowień Regulaminu organizacji pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa 

Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz 

rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego”. 

 

 

Rozdział 9 

 

Nagrody i kary 

 

       § 61. Uczeń może otrzymać nagrodę za wyróżniającą się postawę w formie: 

1) ustnej pochwały wychowawcy klasy; 

2) uczeń może otrzymać stypendium za wyniki w nauce i szkolenie praktyczne zgodnie z odrębnymi 

przepisami tzw. stypendium budowlane; 
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3) ustnej pochwały wychowawcy wobec rodziców uczniów danej klasy; 

4) pochwały dyrektora szkoły na apelu szkolnym; 

5) listu gratulacyjnego: 

a) za dzielność i odwagę, wykazaną przez ucznia w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego 

w szkole i poza szkołą – list otrzymuje uczeń oraz jego rodzice/opiekunowie prawni, 

b) za czynny udział w życiu szkoły, 

c) za pracę społeczną na rzecz środowiska; 

6) dyplomu: 

a) otrzymuje najlepszy uczeń w klasie za wyróżniające się wyniki w nauce; 

b) otrzymuje „Najlepszy w zawodzie” zgodnie z przyjętym regulaminem dotyczącym przyznawania tej 

nagrody; 

7) nagrody książkowej lub rzeczowej: 

a) list gratulacyjny i nagrodę książkową lub rzeczową otrzymuje uczeń na uroczystym zakończeniu roku 

szkolnego, mający średnią ocen 4,5 oraz wzorową ocenę zachowania, 

b) nagrodę książkową otrzymuje uczeń na uroczystym zakończeniu roku szkolnego, mający średnią ocen 

od 4.0 oraz wzorową ocenę zachowania, 

c) nagrodę książkową lub rzeczową otrzymuje uczeń na uroczystym zakończeniu roku szkolnego za 100 

% frekwencję na zajęciach szkolnych, 

d) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych,  zawodach sportowych, działalność 

w samorządzie uczniowskim i krwiodawstwo; 

8) wybrania przez ucznia (posiadającego w poprzednim miesiącu 100 % frekwencję na zajęciach lekcyjnych) 

dwóch dowolnych dni w kolejnym miesiącu, w którym będzie zwolniony z niezapowiedzianych odpowiedzi 

i prac pisemnych;  

9) uchylony 

       § 62. Uczeń może otrzymać następujące kary: 

1) Upomnienie wychowawcy może otrzymać uczeń za: 

a) opuszczenie 16 godzin bez usprawiedliwienia, 

b) niewłaściwe zachowanie wobec kolegów, 

c) używanie wulgarnego słownictwa, 

d) nieusprawiedliwienie nieobecności w terminie,  

e) pojedyncze ucieczki z lekcji, 

f) rozmowy, przeszkadzanie nauczycielom w prowadzeniu lekcji, 

g) korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie zajęć edukacyjnych i uroczystości szkolnych 

w obecności uczniów całej klasy z adnotacją w dzienniku lekcyjnym; 

2) Naganą wychowawcy klasy na piśmie z poinformowaniem rodziców/opiekunów prawnych uczeń może 

zostać ukarany za: 

a) opuszczenie bez usprawiedliwienia od 17 do 25 godzin lekcyjnych, 

b) powtarzające się spóźnienia, 

c) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i wymagań nauczycieli, 

d) nietolerancję wobec poglądów i wyznań innych ludzi, 
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e) palenie tytoniu i e-papierosów, 

f) powtarzające się przypadki niezmieniania obuwia, 

g) niekulturalne, wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;  

3) Upomnienie dyrektora szkoły może otrzymać uczeń za: 

a) opuszczenie bez usprawiedliwienia od 26 – 50 godzin lekcyjnych, 

b) nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły, 

c) niszczenie mienia szkolnego, rzeczy będących cudzą własnością, 

d) udział w zbiorowej ucieczce z zajęć szkolnych, 

e) nagrywanie, fotografowanie osób bez ich zgody i wiedzy oraz rozpowszechnianie tych materiałów, 

f) stosowanie cyberprzemocy; 

4) Naganę dyrektora szkoły może otrzymać uczeń za: 

a) opuszczenie bez usprawiedliwienia godzin lekcyjnych powyżej 51 do 80, 

b) powtarzające się palenie tytoniu i e- papierosów, przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu 

bądź innych środków odurzających, 

c) wnoszenia alkoholu na teren szkoły, 

d) wnoszenie na teren szkoły niebezpiecznych narzędzi, broni i środków pirotechnicznych, 

e) niszczenie mienia szkolnego, 

f) naruszenie zasad współżycia społecznego (np. wszczynania awantur i bójek na terenie szkoły, bicia 

koleżanek i kolegów, kradzieże itp.), 

g) szkodliwy wpływ na społeczność klasową, 

h) używania, rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających, 

i) fałszowanie dokumentacji szkolnej, 

j) rozpowszechnianie patologii społecznej; 

5) Naganę dyrektora z ostrzeżeniem skreślenia uczeń może otrzymać za: 

a) opuszczenie bez usprawiedliwienia 81-100 godzin lekcyjnych, 

b) powtarzające się naruszenia statutu będące podstawą karania określone w § 62, 

c) świadome łamanie przepisów bezpieczeństwa, higieny i ppoż., 

d) popełnienie czynu stanowiącego przestępstwo w myśl obowiązującego prawa; 

6) W przypadku opuszczenia przez ucznia ponad 100 godzin lekcyjnych, powtarzających się naruszeń 

postanowień niniejszego statutu i braku efektu dotychczasowej pracy wychowawczej, wychowawca klasy 

może wnioskować o zawarcie kontraktu między uczniem, rodzicem/opiekunem prawnym (w przypadku 

ucznia niepełnoletniego), wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem szkoły lub zastępcą dyrektora, który ma 

na celu zobowiązanie się ucznia do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, poprawę wyników 

w nauce i przestrzeganie prawa szkolnego pod groźbą skreślenia z listy uczniów, zaś w przypadku ucznia 

nieletniego powiadomienie odpowiedniej instytucji o nierealizowaniu obowiązku szkolnego, powiadomienie 

sądu do spraw nieletnich i rodzinnych, złożenie wniosku o przeniesienie do innej szkoły. 

7) Zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły, do udziału 

w imprezach o charakterze kulturalnym, turystycznym może zostać ukarany uczeń za niewypełnienie 

swoich obowiązków wymienionych w statucie szkoły oraz nieprzestrzegania zarządzeń szkolnych decyzją 

wychowawcy lub dyrektora szkoły. 
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8) Przeniesieniem do równoległej klasy w szkole może być ukarany uczeń za: 

a) naruszenie zasad współżycia społecznego, 

b) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na klasę; 

9) Uczeń niszczący mienie szkolne jest zobowiązany naprawić te szkody wykorzystując własne środki 

finansowe.  

10) Uczniowie zaśmiecający szkołę mogą być ukarani dodatkowymi pracami porządkowymi. 

 

       § 63. Wykonanie kar podlega w zależności od wagi kary następującym zasadom: 

1) O rodzaju stosowanej kary decyduje wychowawca klasy. Przed wymierzeniem kary uczeń powinien być 

wysłuchany. 

2) Uczeń jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez 

wychowawcę klasy do  dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty doręczenia kary. Rozpatrzenie odwołania 

następuje w ciągu 14 dni. 

3) Uczeń może być ukarany najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wysłuchania go odpowiednio 

przez wychowawcę klasy bądź Dyrektora w zakresie zaistniałych naruszeń statutu szkoły. 

4) Dyrektor może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska poręczenie samorządu 

uczniowskiego albo nauczyciela/wychowawcy. 

5) Od udzielonej kary przez dyrektora uczeń, jego rodzice/opiekunowie prawni mogą wnieść sprzeciw w ciągu 

7 dni od doręczenia kary do Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego 

w Bielsku Podlaskim. 

6) Dyrektor w/w szkoły rozpatruje sprzeciw w ciągu 14 dni od jego otrzymania po zasięgnięciu opinii 

samorządu szkolnego i wychowawcy. O uwzględnieniu sprzeciwu bądź jego odrzuceniu powiadamia się 

ucznia, rodziców/opiekunów prawnych. 

7) Kary stosowane przez wychowawcę klasy i upomnienia dyrektora szkoły udziela się na okres jednego 

semestru, zaś kary nagany dyrektora szkoły uczeń otrzymuje na okres roku szkolnego. 

8) Kary upomnienia, nagany udzielane w formie pisemnej, uczeń otrzymuje w obecności rodziców/prawnych 

opiekunów (w przypadku ucznia niepełnoletniego). 

       § 64. 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w trybie przewidzianym postanowieniami niniejszego 

statutu za rażące naruszenie obowiązków ucznia, a także w sytuacji, gdy poprzednio stosowane środki 

wychowawczo-dyscyplinujące ucznia nie przyniosły rezultatu. 

2. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadkach: 

1) ciągłej nieobecności w szkole przez okres dłuższy niż 2 miesiące bez usprawiedliwienia. W przypadku 

nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie, wychowawca ma obowiązek podjąć działania wyjaśniające przyczyny 

nieobecności i ewentualnie rozpocząć procedury związane ze skreśleniem z listy uczniów; 

2) uchylony 

3) niewyrażenia zgody przez Radę Pedagogiczna na egzamin klasyfikacyjny uczniowi, który nie został 

sklasyfikowany na skutek nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania, 

4) nieprzystąpienie bez uzasadnionej przyczyny do egzaminów klasyfikacyjnych w ustalonym terminie, 

5) posiadanie nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 
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przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania oraz braku wniosku ucznia rodziców/opiekunów 

na przystąpienie do egzaminów klasyfikacyjnych,  

6) bójek i awantur na terenie szkoły, 

7) znęcania się nad koleżankami i kolegami, 

8) niszczenia i dewastowania szkoły, 

9) spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły, 

10) posługiwanie się podrobionymi dokumentami, 

11) posiadania lub rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających, usiłowanie lub dokonanie 

gwałtu, rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, 

12) powtarzające się przypadki aroganckiego, wulgarnego odnoszenia się do pracowników szkoły, poniżania ich 

godności, 

13) uniemożliwiania prowadzenia zajęć lekcyjnych, zmuszania nauczyciela do zachowań uwłaczających jego 

godności, 

14) szarpanie, pobicie nauczyciela, 

15) umyślne zniszczenie rzeczy stanowiące własność nauczyciela oraz innych osób, 

16) stosowanie bezprawnych gróźb w stosunku do nauczyciela i jego rodziny, 

17) prostytuowanie się lub czerpanie korzyści z prostytucji, 

18) popełnienia przestępstwa komputerowego na terenie szkoły, 

19) skazania prawomocnym wyrokiem sądu, 

20) jeżeli uczeń podpisze kontrakt, w którym zobowiąże się do przestrzeganie zasad w nim zawartych i zgodzi 

się na bezwzględne przestrzeganie postanowień statutu szkoły, a nie nastąpi poprawa jego zachowania, 

21) opuszczenie przez ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym 110 godzin nieusprawiedliwionych.  

3. Karę skreślenia z listy uczniów można wymierzyć także:  

1) w przypadku jeżeli uczeń został ukarany co najmniej 3 naganami w ciągu roku szkolnego,  

2) w przypadku jeżeli uczeń nie uzyskał promocji do klasy wyższej, a brak jest równocześnie możliwości 

powtarzania klasy,  

3) w przypadku, jeżeli pracodawca zerwał umowę z uczniem będącym młodocianym pracownikiem.  

4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów decyzją dyrektora szkoły na podstawie 

uchwały rady pedagogicznej podjętej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

5. Uczeń, jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej 

przez dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty w Białymstoku, za pośrednictwem, dyrektora szkoły w terminie 14 

dni od daty doręczenia decyzji stronie. 

 

Rozdział 10 

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

 

       § 65. 1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 
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2. Ocenianie szkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów 

i  rodziców/prawnych opiekunów; 

2) bieżące ocenianie, śródroczne i roczne klasyfikowanie, według zasad podanych poniżej oraz zaliczanie 

niektórych zajęć edukacyjnych; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania; 

5) ustalenie kryteriów oceniania zachowania. 

3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny 

zachowania. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku na zakończenie I semestru zajęć. 

4. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym 

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny 

zachowania. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 

następującej skali:  

1) stopień celujący  6, 

2) stopień bardzo dobry               5, 

3) stopień dobry  4, 

4) stopień dostateczny               3, 

5) stopień dopuszczający 2, 

6) stopień niedostateczny 1. 

6. Ocenie podlegają prace pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki, zeszyt, prace domowe), odpowiedzi 

ustne (wypowiedzi ustne, aktywność na zajęciach, odpowiedzi cząstkowe z prac domowych), oraz dodatkowe 

prace. 

7. Nauczyciel sprawdza prace pisemne w terminie do 2 tygodni od momentu napisania ich przez ucznia, 

a w szczególnych przypadkach (choroba nauczyciela, zdarzenia losowe) - do 3 tygodni. 

8. Uczeń ma prawo przystąpić do poprawy oceny z prac kontrolnych 1 raz w terminie uzgodnionym przez 

nauczyciela. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną. 

9. Oceny śródroczne i roczne nie są średnimi arytmetycznymi ze stopni cząstkowych.  

10. Obowiązują następujące ogólne kryteria stopni: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony 

programem zajęć edukacyjnych w danej klasie; w przypadku punktowego systemu oceniania - zebrał od 

95% do 100% podstawowej puli punktów. Przy wystawianiu oceny nauczyciel może uwzględnić: 

a) samodzielne i twórcze rozwijanie własnych uzdolnień, 

b) biegłe posługiwanie się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych, proponowanie przez ucznia rozwiązania nietypowego, a także 

rozwiązywania zadań wykraczających poza program nauczania danej klasy, 
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c) osiągane sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych (dotyczy oceny 

z wychowania fizycznego) i innych, zakwalifikowanie się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym, okręgowym) albo krajowym lub posiadanie innych, porównywalnych osiągnięć; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

i praktyczne ujęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) w przypadku punktowego systemu oceniania - zebrał od 90% do 94% podstawowej puli punktów; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań edukacyjnych określonych dla oceny dobry 

dla danych zajęć edukacyjnych, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne, 

c) w przypadku punktowego systemu oceniania - zebrał od 75% i nie uzyskał 89% podstawowej puli 

punktów; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań edukacyjnych określonych dla oceny 

dostateczny dla danych zajęć edukacyjnych, 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

czasami przy pomocy nauczyciela, 

c) w przypadku punktowego systemu oceniania - zebrał od 51% i nie uzyskał 74% podstawowej puli 

punktów; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań edukacyjnych określonych dla oceny 

dopuszczający dla danych zajęć edukacyjnych, 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

czasami przy pomocy nauczyciela, 

c) w przypadku punktowego systemu oceniania - zebrał od 30% do 50% podstawowej puli punktów; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń: 

a) który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań edukacyjnych określonych dla 

oceny dopuszczający, 

b) którego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych, 

c) w przypadku punktowego systemu oceniania - zebrał poniżej 30% podstawowej puli punktów. 

11. Oceny bieżące mogą być ustalane: 

1) w stopniach wg skali ocen cząstkowych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, zwanych dalej tak jak w ust. 5, z możliwością 

dodania znaku + lub –. Inne znaki są niedozwolone; 

2) szczegółowe kryteria przyznawania wszystkich ocen muszą być określone na początku roku szkolnego 

przez każdego nauczyciela w przedmiotowych zasadach oceniania, które muszą być zgodne z niniejszym 
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ocenianiem wewnątrzszkolnym; 

3) wszelkie wpisy w dziennikach lekcyjnych muszą być zgodne z obowiązującym Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji. 

12. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę 

zachowania wychowawca klasy uwzględniając rozpoznanie wśród nauczycieli uczących w danym oddziale, 

uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

13. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 

ustawy o systemie oświaty. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona: 

1) w wyniku egzaminu poprawkowego; 

2) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), w wyniku sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności ucznia, w przypadku, gdy ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

15. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, lub ustalona przez 

nauczyciela albo komisję przeprowadzającą egzamin poprawkowy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych, może być zmieniona przez komisję powołaną przez Dyrektora szkoły, na wniosek ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów), w przypadku, gdy ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

16. W przypadku przedmiotu realizowanego tylko w okresie danego roku szkolnego, ocena śródroczna jest 

równocześnie oceną roczną. 

17. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 

od stopnia niedostatecznego, a  w przypadku ucznia technikum – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, 

jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie.  

      17a. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. W przypadku ucznia 

technikum przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w 

zawodzie, zaś w przypadku ucznia branżowej szkoły I stopnia przystąpił do egzaminu zawodowego lub 

czeladniczego.  

      17b. Dyrektor technikum i branżowej szkoły I stopnia zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej, który 

nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązku odbycia praktycznej nauki 

zawodu, jeżeli: 

1) uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-11-2019&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-11-2019&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-11-2019&qplikid=1#P1A6
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2) zdał egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w którym kształci 

się, lub zdał egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się”. 

       17c. Dyrektor technikum i branżowej szkoły I stopnia zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej, który 

nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 

zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego, w tym zajęć realizowanych na turnusie dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników, jeżeli: 

1) uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego oraz 

2) zdał egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w którym kształci 

się, lub zdał egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się. 

3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 17b i ust. 17c, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona" oraz numer dokumentu potwierdzającego 

spełnienie warunku, o którym mowa odpowiednio w ust. 17b pkt. 2) lub ust. 17c pkt. 2)”. 

        17d. W przypadku, gdy uczeń klasy programowo najwyższej branżowej szkoły I stopnia: 

1) realizował naukę zawodu jako młodociany pracownik oraz 

2) nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, oraz 

3) zdał egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym kształci się, lub 

egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się, oraz 

4) w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymał pozytywnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu 

- uczeń ten realizuje praktyczną naukę zawodu w ramach stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ust. 

1 ustawy - Prawo oświatowe”. 

18. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania, w klasie programowo wyższej. Ponadto rada pedagogiczna, 

uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia technikum, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 

promować do klasy programowo wyższej ucznia, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do 

egzaminu zawodowego w terminie głównym i w terminie dodatkowym, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany 

w danej klasie.   

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

oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

20. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat 

lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

21. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który posiada średnią ocen z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych 4,75 i więcej oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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22. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 21, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

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

teoretycznego młodocianych pracowników, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z zajęć  realizowanych w ramach turnusu, wynikające z zaświadczenia o ukończeniu dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników. 

24. Uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem do średniej ocen  wlicza się końcową ocenę 

klasyfikacyjną uzyskaną z zajęć praktycznych. 

25. Uczeń kończy szkołę branżową szkołę I stopnia, technikum z wyróżnieniem,  jeżeli  w wyniku  

klasyfikacji  końcowej  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

26. Dyrektor technikum i branżowej szkoły I stopnia, prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego 

podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje naukę jazdy pojazdem 

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

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

nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa 

jazdy oraz datę wydania uprawnienia. 

      28. W oddziale przygotowawczym zorganizowanym dla uczniów z Ukrainy oraz dla uczniów z Ukrainy 

uczących się w oddziałach ogólnodostępnych stosuje się zasady oceniania opisane z w § 65. 

       § 66. 1. Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców/prawnych 

opiekunów z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania: 

1) zapoznanie uczniów polega na odczytaniu i omówieniu zasad oceniania, klasyfikowania i promowania na 

pierwszej lekcji do dyspozycji wychowawcy klasy; 

2) zapoznanie rodziców polega na odczytaniu i omówieniu zasad oceniania, klasyfikowania i promowania na 

pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu, co zostaje udokumentowane zapisem w dzienniku 

elektronicznym na stronie dotyczącej problematyki zebrań oraz w protokole zebrania. 

2. Nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów 

o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1) informowanie uczniów odbywa się ustnie, na pierwszej lekcji danego przedmiotu i udokumentowane jest 

wpisem do dziennika lekcyjnego; 

2) za informowanie rodziców odpowiada wychowawca klasy, który na pierwszym zebraniu rodziców podaje 

ogólne informacje o  PZO i wymaganiach edukacyjnych oraz wskazuje miejsce wglądu w wyżej 

wymienione dokumenty, co zostaje udokumentowane zapisem w dzienniku elektronicznym na stronie 

dotyczącej problematyki zebrań oraz w protokole zebrania; 

3) w przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania informacji o proponowanych ocenach 

rocznych uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani skontaktować się ze szkołą i uzyskać 

stosowne informacje. Niedopełnienie tego obowiązku przez ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych 

nie oznacza nierespektowania przez szkołę określonej wyżej zasady. 
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3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek systematycznie dokonywać oceny wiedzy 

i umiejętności uczniów w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny. Minimalna ilość ocen 

w ciągu semestru powinna być określona w przedmiotowym systemie oceniania lecz nie może być mniejsza niż 

3 i uwzględniać zasadę systematyczności oceniania. 

4. Nauczyciel ustalając stopień szkolny jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek 

fizyczny wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę 

na rzecz kultury fizycznej. 

6. Stopnie szkolne muszą być jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. 

7. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go, na prośbę ucznia lub jego rodziców /prawnych 

opiekunów, krótko uzasadnić. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany przechowywać prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć edukacyjnych 

w danym roku szkolnym. 

9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów, sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego 

rodzicom/prawnym opiekunom. 

10. W końcu każdego semestru w terminie określonym przez dyrektora szkoły nauczyciel ustala stopnie  

śródroczne/roczne. 

      § 67. 1. Nauczyciel ma obowiązek informować rodziców/prawnych opiekunów o uzyskanych przez ucznia 

bieżących ocenach cząstkowych: 

1) ustnej informacji o ocenach udziela, na prośbę rodziców/opiekunów prawnych, wychowawca klasy w czasie 

zebrań lub konsultacji indywidualnych z rodzicami; 

2) w szczególnych przypadkach, na prośbę rodziców/opiekunów prawnych, wychowawca może sporządzać 

i przekazywać wydruk ocen z dziennika elektronicznego. 

2. Na 3 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia oraz jego rodziców/opiekunów 

prawnych o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

oraz przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: 

1) nauczyciel przedmiotu: 

a) ustnie informuje ucznia o proponowanej dla niego ocenie, 

b) wpisuje ocenę do dziennika lekcyjnego w wyznaczonej do tego celu rubryce; 

2) w przypadku nieobecności nauczyciela wpisu w dzienniku dokonuje wychowawca klasy na podstawie 

informacji uzyskanych od nauczyciela przedmiotu; 

3) uchylony 

4) w przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania informacji o przewidywanych ocenach 

śródrocznych i rocznych: 
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a) uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani skontaktować się ze szkołą i uzyskać 

stosowne informacje, 

b) niedopełnienie tego obowiązku przez ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych nie oznacza 

nierespektowania przez szkołę określonej wyżej zasady. 

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

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego lub dodatkowego 

zajęcia edukacyjnego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"nieklasyfikowany" lub nieklasyfikowana”.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego, o którym mowa w § 68 ust. 2, na prośbę rodziców 

ucznia/prawnych opiekunów dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń nie został sklasyfikowany, wyznacza – w terminie uzgodnionym z uczniem 

i  jego rodzicami/prawnymi opiekunami egzamin klasyfikacyjny z zakresu zrealizowanego materiału nauczania: 

1) prośbę należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia 

klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym semestrze (roku szkolnym); 

2) termin egzaminu (egzaminów) uzgadniają: wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu, i rodzice/prawni 

opiekunowie uczeń; 

3) z uzgodnienia terminu wychowawca sporządza notatkę w dzienniku elektronicznym; 

4) egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, 

wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych, których programy nauczania 

przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych; 

5) egzamin klasyfikacyjny musi odbyć się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

śródrocznych lub rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego 

rodziców/prawnych opiekunów, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z zajęć 

edukacyjnych: 

1) prośbę należy złożyć jak w ust. 3 pkt l; 

2) rada pedagogiczna wyraża swą zgodę w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów 

przy obecności minimum 1/2 członków; 

3) termin egzaminu (egzaminów) uzgadniają: wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu, rodzice (prawni 

opiekunowie) i uczeń w porozumieniu z dyrektorem (wicedyrektorem) szkoły. 

4) egzamin klasyfikacyjny musi odbyć się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

śródrocznych lub rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą. 

1) prośbę należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły w dowolnym okresie roku szkolnego; 
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2) procedura dalsza jak w ust. 3 pkt 1, 2, 3. 

6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2 - 5 przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne – jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne. W przypadku ust. 5 w skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin. 

7. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być 

różny i odpowiadać kryteriom ocen zawartych w § 65 ust. 10. 

8. Ocenę z egzaminu klasyfikacyjnego ustala się według skali określonej w § 65 ust. 5. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się: 

1) protokół zawierający:  

a) odpowiednio, imiona i nazwiska nauczycieli lub skład komisji, o których mowa w ust. 6, imię 

i nazwisko ucznia, 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny; 

2) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; 

3) protokół z egzaminu klasyfikacyjnego rocznego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Po przeprowadzonym egzaminie klasyfikacyjnym wychowawca klasy lub osoba upoważniona 

przez dyrektora szkoły dokonuje stosownego wpisu do arkusza ocen ucznia. 

11. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn uzasadnionych, może zwrócić się 

do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o wyznaczenie nowego terminu. Z prośbą do dyrektora szkoły zwrócić się 

również mogą rodzice ucznia/prawni opiekunowie. O przyczynie nie przystąpienia do egzaminu 

klasyfikacyjnego należy powiadomić dyrektora szkoły najpóźniej dzień po terminie wyznaczonego egzaminu. 

Nowy termin egzaminu (egzaminów) wyznacza dyrektor szkoły. 

12. Uczeń, który nie przystąpił bez usprawiedliwienia do egzaminu klasyfikacyjnego rocznego nie uzyskuje 

promocji do klasy programowo wyższej. Nie ma też prawa do egzaminu poprawkowego. 

13. Uczeń, który z egzaminu klasyfikacyjnego w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną 

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

edukacyjnych. 

 

       § 69. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć: 

1) pisemny wniosek o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie do dyrektora 

szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego rocznego posiedzenia rady pedagogicznej;  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminów z informatyki 

oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych obowiązkowych zajęć 

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

praktycznych. 
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4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

edukacyjno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

1) informacje o wyznaczonych egzaminach poprawkowych sporządza się na piśmie i podaje do wiadomości 

ucznia; 

2) uczeń dopuszczony do egzaminu poprawkowego (jego rodzice lub opiekunowie prawni) ma obowiązek 

zgłoszenia się do nauczyciela w celu odebrania wymagań edukacyjnych (za pisemnym potwierdzeniem) 

w terminie do zakończenia zajęć edukacyjnych. W uzasadnionych przypadkach losowych w/w materiały 

można odebrać w sekretariacie szkoły, a termin ich odebrania ulega przesunięciu. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 

jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 

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

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się: 

1) protokół zawierający: 

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

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c) termin egzaminu poprawkowego, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) pytania (zadania) egzaminacyjne, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

2) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia 

i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego; 

3) protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca 

września: 

1) nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez rodziców rodziców/prawnych 

opiekunów lub ucznia najpóźniej dzień po wyznaczonym terminie egzaminu; 

2) pisemny wniosek o ustalenie terminu należy złożyć do dyrektora szkoły równocześnie 

z usprawiedliwieniem nieobecności; 

3) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, otrzymuje ocenę niedostateczną, nie otrzymuje promocji 

i powtarza klasę. 

9. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych realizowanych tylko w pierwszym 

semestrze roku szkolnego, co jest równoznaczne z roczną oceną niedostateczną, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć, z zastrzeżeniem § 69 ust. 1.  
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       § 70. 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

2. Procedury podejmowania decyzji o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej pomimo nie zdania 

1) przez tego ucznia egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego przedmiotu są następujące: 

2) uczeń musi przystąpić do egzaminu poprawkowego w części pisemnej i ustnej; 

3) uczeń składa podanie o promocję do klasy programowo wyższej; 

4) nauczyciel danego przedmiotu oraz wychowawca przedstawia opinię, w której określa możliwości 

edukacyjne ucznia; 

5) rada pedagogiczna, po zapoznaniu się z opiniami nauczyciela przedmiotu wychowawcy, podejmuje decyzję 

w sprawie promowania ucznia; 

6) uczeń zobowiązany jest do nadrobienia materiału nauczania. 

       § 71. 1. Ustalenia ogólne dotyczące oceniania zachowania uczniów: 

1) Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym. Od ucznia oczekuje się, że będzie: 

 systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, 

 pamiętać o obowiązku usprawiedliwiania nieobecności, w terminie określonym w statucie szkoły, 

 solidnie przygotowywać się do zajęć i nie przeszkadzać w ich prowadzeniu, 

 nosić potrzebne przybory, pomoce dydaktyczne, 

 aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, 

 wykazywać się inicjatywą i samodzielnością, 

 przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

 przychodzić w stroju odświętnym na uroczystości szkolne, 

 dbać o honor i tradycje szkoły, 

 brać udział, w miarę swoich możliwości, w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach 

sportowych, 

 korzystać, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, z zajęć pozalekcyjnych; 

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. Uczeń powinien: 

 dbać o czystość i estetykę swego wyglądu, 

 zwracać uwagę na kulturę słowa, 

 być uczciwy wobec kolegów i pracowników szkoły, 

 okazywać szacunek dla poglądów innych, 

 szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, być prawdomówny i koleżeński, 

 nie ulegać nałogom i nie namawiać do nich innych, 

 dbać o mienie osobiste i szkolne, 

 dbać o czystość i estetykę szkoły oraz otoczenia, 

 godnie, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią; 
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c) w przypadku ucznia będącego młodocianym pracownikiem, który uczęszczał na turnus dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników, ocenę zachowania wynikającą z zaświadczenia o 

ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. 

2) Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

a) oceny z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły; 

3) Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, 

poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

4) Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 73 ust. 1. 

5) Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają jego rodzice/prawni opiekunowie. 

2. Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. 

Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) 

ze szczegółowymi kryteriami oceniania uczniów oraz odpowiednimi procedurami: 

1) zapoznanie uczniów polega na odczytaniu i omówieniu zasad oceniania zachowania na pierwszej lekcji do 

dyspozycji wychowawcy klasy, co jest udokumentowane wpisem do dziennika lekcyjnego; 

2) zapoznanie rodziców/prawnych opiekunów polega na odczytaniu i omówieniu zasad oceniania zachowania 

na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu, co jest udokumentowane wpisem do dziennika 

elektronicznego oraz w protokole zebrania. 

3. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

1) wychowawca klasy po zapoznaniu się z: 

a) własnymi notatkami na temat spełniania przez ucznia kryteriów zawartych w § 71 ust. 1, 

b) zapisami w dzienniku elektronicznym, 

c) obliczonymi przez siebie danymi dotyczącymi frekwencji, 

d) opinią uczniów klasy oraz ocenianego ucznia ustala, zgodnie z proponowaną przez siebie ocenę 

zachowania ucznia; 

2) wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie są zobowiązani do zapoznania się z zaproponowanymi przez  

wychowawcę klasy ocenami zachowania, podaniem swych uwag i  propozycji zmian najpóźniej do dnia 

o tydzień wyprzedzającego termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej; 

3) pozostali nauczyciele lub inni pracownicy szkoły, którzy chcieliby mieć wpływ na ocenę zachowania ucznia 

przekazują swoje informacje ustnie bezpośrednio wychowawcy klasy, który jeśli uzna za konieczne, 

sporządza odpowiednią notatkę służbową; 

4) wychowawca klasy po zapoznaniu się z opiniami innych nauczycieli może swą ocenę utrzymać lub zmienić; 

5) w przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy klasy obowiązki jego przejmuje inny nauczyciel 

wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

4. Oceny zachowania ustalone za drugi semestr roku szkolnego są ocenami rocznymi uwzględniającymi 

zachowanie ucznia w całym roku szkolnym. 

5. Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania uczniów i ich rodziców/prawnych 

opiekunów: 

1) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca: 

a) ustnie informuje ucznia o proponowanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, 
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b) wpisuje ocenę do zestawienia zbiorczego; 

2) w przypadku nieobecności wychowawcy klasy, jego obowiązki przejmuje inny nauczyciel wyznaczony 

przez dyrektora szkoły. 

6. Niewłaściwe zachowanie, wykroczenie w czasie wolnym od nauki (wakacje) ma wpływ na ocenę 

zachowania w nowym roku szkolnym.  

7. Kryteria ocen zachowania ucznia. 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w pełni wykorzystuje swoje możliwości w nauce, stanowi wzór dla 

rówieśników pod względem kultury osobistej, charakteryzuje się dojrzałością i odpowiedzialnością, 

wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz innych osób oraz wyróżnia się zaangażowaniem 

w wykonywaniu powierzonych zadań nie stanowiących jego obowiązku. Oceny wzorowej nie może 

otrzymać uczeń, który nie stosuje się do zasad oceniania zachowania zawartych w §71, ust. l, np. spóźniał 

się na zajęcia bez usprawiedliwienia lub nie usprawiedliwił swoich nieobecności na zajęciach; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wyróżnia się pod względem kultury osobistej, obowiązkowości 

i zaangażowania w sprawy klasy i szkoły oraz stosuje się do zasad oceniania zachowania zawartych 

w wewnątrzszkolnym ocenianiu; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który stosuje się do zasad oceniania zachowania zawartych 

w wewnątrzszkolnym ocenianiu; 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który stara się stosować do zasad zachowania zawartych 

w wewnątrzszkolnym ocenianiu. Jego uchybienia są nieliczne, wykazuje poprawę z własnej inicjatywy lub 

pod wpływem działań wychowawczych podjętych przez nauczycieli. Oceny poprawnej nie może otrzymać 

uczeń, który często spóźnia się na zajęcia i wagaruje lub przekracza normy etyczne i zasady współżycia 

społecznego; 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie stosuje się do zasad zachowania zawartych 

w wewnątrzszkolnym ocenianiu. Rozumie swoje błędy i próbuje zmienić swą postawę z własnej inicjatywy 

lub pod wpływem działań wychowawczych podjętych przez nauczycieli. Oceny nieodpowiedniej nie może 

otrzymać uczeń, który nie reaguje na działania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli lub dopuścił 

się poważniejszego wykroczenia; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie przestrzega zasad zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym 

ocenianiu, często je lekceważy, nie próbuje zmienić swego postępowania, nie reaguje na działania 

wychowawcze podejmowane przez nauczycieli lub dopuścił się poważniejszego wykroczenia; 

7) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 

rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

      § 72. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii: 

1) opinię lekarską należy przedstawić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia na pierwszej lekcji, na której 

obowiązywać ma zwolnienie z tych zajęć; 

2) opinię lekarską należy złożyć do dyrektora szkoły. 
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2. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego 

etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka: 

1) wniosek wraz z opinią należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły; 

2) dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej udziela pisemnej odpowiedzi na wniosek. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

       § 73. 1. Uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki: 

1) może w ciągu roku szkolnego realizować program nauczania z zakresu co najmniej dwu klas; 

2) może być zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem nauczania dla jego 

klasy; 

3) może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, 

w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie; 

4) jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych. 

2. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego 

zestawu programów dla danej klasy. 

3. Zgody na indywidualny program i tok nauki udziela dyrektor - na wniosek rodziców lub pełnoletniego 

ucznia, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i poradni  

psychologiczno-pedagogicznej: 

1) wniosek należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły; 

2) dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i rady pedagogicznej udziela 

pisemnej odpowiedzi na wniosek. 

       § 74. 1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny: 

1) wniosek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zastrzeżeń należy złożyć, w terminie nie później niż 2 dni  

od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych na piśmie do dyrektora szkoły; 

2) dyrektor szkoły ustala stan faktyczny; 

3) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, dyrektor powołuje, odpowiednią dla rodzaju kwestionowanej oceny, komisję klasyfikacyjną zgodnie 

z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

4) dyrektor udziela pisemnej odpowiedzi na wniosek oraz uzgadnia z uczniem i jego rodzicami/prawnymi 

opiekunami termin przeprowadzenia postępowania klasyfikacyjnego przez powołaną komisję. Termin ten 

nie może przypaść później niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia 

się z uczniem i jego rodzicami; 
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5) skład komisji powołanej do ustalenia oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania  

określa szczegółowo obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

2. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że egzamin poprawkowy został przeprowadzony niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 

1) wniosek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zastrzeżeń należy złożyć, w terminie nie później niż 5 dni 

od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego na piśmie do dyrektora szkoły; 

2) dalsza procedura jak § 74 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4. 

       § 75. 1. Przedmiotowe zasady oceniania opracowują nauczyciele uczący tego samego przedmiotu. 

 2. Przedmiotowe zasady oceniania obejmują: 

1) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny; 

2) sposoby ustalania oceny śródrocznej i rocznej; 

3) sposoby badania osiągnięć uczniów i rodzaje narzędzi do tego służących; 

4) sposób zgłaszania przez uczniów nieprzygotowania do zajęć; 

5) warunki poprawiania ocen cząstkowych; 

6) sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadawalające wyniki w nauce. 

       § 76.1 . Ewaluacji wewnątrzszkolnego oceniania dokonuje zespół powołany przez dyrektora szkoły 

uwzględniając opinię rady pedagogicznej. 

2. Wszelkich zmian w wewnątrzszkolnym ocenianiu dokonuje rada pedagogiczna. 

 

 

Rozdział 11 

 

Kształcenie zawodowe 

 

       § 77. Zawody i specjalności nauczane w Zespole Szkół nr 1: 

1) w Technikum nr 1 w oddziałach jedno- i wielozawodowych: 

a) technik mechanik, 

b) technik budownictwa, 

c) technik robót wykończeniowych w budownictwie, 

d) technik pojazdów samochodowych; 

2) w Branżowej Szkole I stopnia w oddziałach jedno i wielozawodowych dla uczniów i młodocianych 

pracowników: 

a) mechanik pojazdów samochodowych,  

b) elektromechanik pojazdów samochodowych,  

c) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  

d) operator obrabiarek skrawających,  

e) wielozawodowa (kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, wędliniarz, przetwórca mięsa, elektromechanik, 

mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie). 
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3) uchylony 

4) Kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

§ 78. W zależności od potrzeb rynku pracy mogą być wprowadzane nowe zawody lub profile kształcenia 

w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, Starostą Bielskim w Bielsku Podlaskim 

i Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku. 

        § 79. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 i Branżowej Szkole I 

stopnia stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach dla absolwentów 

gimnazjum i podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego dla absolwentów szkoły 

podstawowej odbywają się: 

1) w pracowniach technicznych szkoły, 

2) w Centrach Kształcenia Zawodowego  na podstawie zawartej umowy, 

3) w pracowniach PCKZ, 

4) w zakładach pracy na podstawie zawartej umowy. 

       § 80. Kształcenie zawodowe w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowane jest przez: 

1) uczniów na zasadzie dualnego systemu kształcenia na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem 

Szkół nr 1 a pracodawcą lub w pracowniach PCKZ, 

2) uczniów – pracowników młodocianych na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą 

a pracownikiem młodocianym i jego rodzicami. 

       § 81. 1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych; 

       2. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, 

na podstawie: 

1) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym 

uczniów na praktyczną naukę zawodu, 

2) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym i jego rodzicami 

a pracodawcą. 

3. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich 

umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć 

praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia również w celu 

zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

4. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

5. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również 

w okresie ferii letnich. 

6. W przypadku odbywania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega 

czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających praktyki. 

7. Wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów na zajęciach 

praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego 

zawodu. 

8. W przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia 

pracodawca może zgłaszać dyrektorowi szkoły wnioski do treści programu nauczania, o którym mowa w ust.6, 

w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane. 
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9. Liczba godzin zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu 

kształcenia nie może być niższa niż: 

1) w przypadku branżowej szkoły I stopnia – łączny tygodniowy wymiar godzin kształcenia zawodowego 

praktycznego określony dla branżowej szkoły I stopnia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

ustawy Prawo oświatowe; 

2) w przypadku technikum i szkoły policealnej – 30% i nie wyższa niż 100% łącznego tygodniowego wymiaru 

godzin kształcenia zawodowego praktycznego określonego odpowiednio dla technikum lub szkoły 

policealnej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy Prawo oświatowe. 

10. W technikum i w szkole policealnej, które organizują zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców 

na zasadach dualnego systemu kształcenia, łączny wymiar praktycznej nauki zawodu jest równy sumie liczby 

godzin tych zajęć określonej w programie nauczania, o którym mowa w ust. 7 i liczby godzin praktyk 

zawodowych, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe 

11. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może 

przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru 

godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak  

niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych 

w ramowym planie nauczania. Przedłużenia dobowego wymiaru godzin praktyki zawodowej jest możliwe tylko 

u pracodawców, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy  

lub jej organizacji. 

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

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

14. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów 

w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania do danego zawodu i uwzględniać specyfikę 

nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy wydane na podstawie Kodeks pracy, 

a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu. 

       15. Podziału uczniów na grupy dokonuje wicedyrektor szkoły do spraw PCKZ w porozumieniu 

z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. 

       16. Zajęcia praktyczne odbywające się w PCKZ prowadzą nauczyciele, zaś zajęcia praktyczne 

organizowane u pracodawców instruktorzy praktycznej nauki zawodu wyznaczeni przez pracodawców. 

17. Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza szkołą zawiera dyrektor szkoły z podmiotem 

przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację 

programu praktycznej nauki zawodu. 

18. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk 

zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy. 

        19. W klasach wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia uczniowie odbywają praktyczną naukę 

zawodu w ramach odbywania przygotowania zawodowego jako pracownicy młodociani. 

20. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi 

umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

21. Zajęcia praktyczne pracowników młodocianych organizuje się w celu opanowania przez nich 
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umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie oraz w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej 

wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

22. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczbę 

pracowników młodocianych w grupie powinna spełniać warunki określone w pkt 14. 

23. Podziału na grupy pracowników młodocianych dokonuje pracodawca, w porozumieniu z podmiotem 

przyjmującym młodocianych na praktyczną naukę zawodu. 

24. Terminy zawierania umów, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2 oraz ich struktury określają odrębne 

przepisy. 

25. Do zadań szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu należy w szczególności: 

1) nadzorowanie realizacji programu praktycznej nauki zawodu, 

2) współpraca z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu,  

3) zapewnienie ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

4) akceptacja wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych;  

26. Do zadań podmiotów przyjmujących uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu należy: 

1) zapewnienie warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności:  

a) stanowiska szkoleniowego wyposażonego w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały 

i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,  

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

pracownikom na danym stanowisku pracy,  

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

d) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;  

2) wyznaczenie odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk 

zawodowych; 

3) zapoznanie uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie 

przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;  

4) nadzór nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu;  

5) sporządzanie, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentacji powypadkowej;  

6) współpraca ze szkołą lub z pracodawcą; 

7) powiadamianie szkoły lub pracodawcy o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego regulaminu pracy. 

27. Organ prowadzący szkołę, organizujący praktyczną naukę zawodu poza szkołą, zapewnia środki 

finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu. 

§ 82. 1. Uczniowie klas wielozawodowych odbywają kształcenie teoretyczne w zakresie przedmiotów 

zawodowych  w Centrach Kształcenia Zawodowego. 

2. Uczniowie - młodociani pracownicy są kierowani na 4-tygodniowe turnusy dokształcania teoretycznego 

w każdym roku nauki. Uczeń, który nie otrzyma pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów na turnusie, 

nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej / nie kończy szkoły. 

3. Uczeń, który powtarza klasę, realizuje ponownie program turnusu.  

       § 83. 1. Nauczyciel i instruktor prowadzący zajęcia praktyczne przeprowadzą szkolenia bhp, ppoż. (wstępne 

i stanowiskowe), które dokumentuje wymaganym zaświadczeniem oraz zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

2. Dopuszcza do pracy uczniów w ubraniu roboczym zgodnie z przepisami. W przypadku nie spełniania 
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tego warunku podejmuje decyzję o sposobie udziału ucznia w tym dniu w zajęciach praktycznych, 

uwzględniając konieczność zapewnienia mu bezpiecznych warunków pracy. 

3. Zapoznaje ucznia z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania wewnątrzszkolnego. 

4. Systematycznie ocenia ucznia po każdych zajęciach praktycznych lub po wykonaniu zadania. 

Przy wystawianiu ocen cząstkowych (na każdy dzień zajęć) uwzględnia: 

1) punktualność oraz aktywny udział w zajęciach praktycznych; 

2) przestrzeganie zasad i przepisów bhp i ppoż.; 

3) wykazanie się umiejętnością łączenia teorii z praktyką w czasie wykonywania zadań i ćwiczeń; 

4) umiejętność posługiwania się narzędziami pracy; 

5) przejawianie inicjatywy oraz pomysłowości; 

6) poszanowanie przyrządów pomiarowych, sprzętu, maszyn, urządzeń oraz narzędzi i materiałów; 

7) przestrzeganie dyscypliny pracy, właściwa organizacja stanowiska roboczego oraz zachowanie porządku, 

ładu i czystości; 

8) kulturę osobistą; 

9) prowadzenie zeszytów z zajęć praktycznych, jeżeli są wprowadzone. 

5. Dokonuje śródrocznej i rocznej oceny ucznia z zajęć praktycznych. 

       6. Informuje osobiście wicedyrektora ds. PCKZ o łamaniu przez uczniów przepisów bhp i ppoż., statutu 

szkoły, regulaminów obowiązujących w szkole oraz miejscu zajęć praktycznych. 

       7. W razie potrzeby organizuje spotkania indywidualne z rodzicami uczniów oraz bierze udział w 

zebraniach rodziców. 

8. Uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej oraz w spotkaniach szkolnych zespołów nauczycieli 

przedmiotów zawodowych branży mechanicznej i samochodowej oraz budowlanej, zgodnie ze specyfiką 

nauczanego przedmiotu. 

 9. Umożliwia odrobienie uczniowi nieobecności i spóźnień nieusprawiedliwionych w terminie i miejscu 

uzgodnionym z uczniem. 

10. Odbywa obowiązkowe szkolenie branżowe w wymiarze 40 godzin cyklicznie w okresach trzyletnich w 

przedsiębiorstwach związanych z nauczanym zawodem. 

       § 84. 1. Uczeń odbywający zajęcia praktyczne ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Dostarcza do szkoły orzeczenie lekarskie o możliwości kształcenia w danym zwodzie i typie szkoły. 

3. Przestrzega obowiązujących w szkole, pracowniach szkolnych, zakładzie przepisów. 

4. Systematycznie uczęszcza na zajęcia praktyczne w odzieży roboczej zgodnie z przepisami bhp. 

5. Usprawiedliwia nieobecności zgodnie regulacjami zawartymi w § 60 pkt 20 Statutu. 

6. Każdą nieobecność nieusprawiedliwioną odrabia w terminie, miejscu i formie ustalonej przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia praktyczne. W razie nieobecności nieusprawiedliwionej i nie odrobienia zajęć uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

       7. Zwolnienie z zajęć lub zmianę grupy z zajęć praktycznych uczeń uzyskuje na podstawie pisemnego 

podania do wicedyrektora ds. PCKZ, potwierdzonego podpisem rodzica. Sytuacja ta występuje tylko 

w szczególnych przypadkach (np. wizyta u specjalisty lub wyjątkowa sytuacja rodzinna). Formalności te należy 

uregulować co najmniej dzień przed rozpoczęciem zajęć. 

8. Bezwzględnie stosuje się do wskazówek i poleceń nauczyciela. 
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9. Sumiennie wykonuje wyznaczoną pracę, prowadzi na bieżąco dokumentację wymaganą przez nauczyciela 

(zeszyt zajęć praktycznych), utrzymuje stanowisko pracy w należytym porządku i czystości, szanuje powierzony 

sprzęt, urządzenia i narzędzia. 

11. Nie opuszcza stanowiska pracy, pracowni, działu bez zezwolenia prowadzącego zajęcia. 

12. Przed przystąpieniem do pracy przy urządzeniach zaznajamia się z instrukcją obsługi dotyczącą 

stanowiska, urządzenia oraz sprzętu i ściśle się do niej stosuje. 

13. Każdy wypadek natychmiast zgłasza nauczycielowi prowadzącemu zajęcia praktyczne. Dotyczy to 

również najmniejszego skaleczenia, uszkodzenia maszyny, urządzenia lub narzędzi. 

14. Uczeń pracujący w zespole zawiadamia nauczyciela i wszystkich współpracujących przed włączeniem 

napięcia, względnie uruchomienia maszyny. 

15. Za udowodnione zgubienie, uszkodzenie, zniszczenie powierzonego sprzętu, narzędzi uczeń ponosi 

odpowiedzialność materialną. 

16. W przypadku braku klasyfikacji, odrabia nieobecności i przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego 

w formie zadania praktycznego. 

       17. Wykonuje zadania na rzecz szkoły, pracowni, zakładu, w którym odbywa kształcenie. 

       § 85. 1. Uczeń odbywający praktykę zawodową dostarcza do szkoły orzeczenie lekarskie o możliwości 

kształcenia w danym zawodzie, typie szkoły. 

2. Przestrzega przepisów obowiązujących w zakładzie, w którym odbywa praktykę zawodową. 

       3. Usprawiedliwia nieobecności zgodnie z regulacjami zawartymi w § 60 pkt 20 statutu. Każde 

usprawiedliwienie ma obowiązek przedłożyć w zakładzie oraz wicedyrektorowi ds. PCKZ po ukończeniu 

praktyki zawodowej. Nieobecności dłuższe niż 3 dni natychmiast zgłasza wicedyrektorowi ds. PCKZ. 

      4. uchylony 

      5. Bezwzględnie stosuje się do wskazówek i poleceń opiekuna praktyk, któremu bezpośrednio podlega. 

      6. Sumiennie wykonuje wyznaczona pracę, utrzymuje stanowisko w należytym porządku i czystości, szanuje 

powierzony sprzęt, urządzenia i narzędzia. 

      7. Każdy wypadek natychmiast zgłasza opiekunowi praktyki. Dotyczy to również najmniejszego 

skaleczenia, uszkodzenia maszyny, urządzenia lub narzędzi. 

8. Za udowodnione zgubienie, uszkodzenie, zniszczenie powierzonego sprzętu, narzędzi uczeń ponosi 

odpowiedzialność materialną. 

       9. Prowadzi dziennik praktyki zawodowej, w którym odnotowuje wykonane zadania, dodatkowo uzyskane 

wiadomości i inne ważne informacje. Dziennik ten przedkłada opiekunowi praktyki w zakładzie pracy, uzyskuje 

w nim pisemną opinię i ocenę, po czym w terminie 3 dni od ukończenia praktyki oddaje go wicedyrektorowi ds. 

PCKZ. 

10. Zaliczenie praktyki powinno być potwierdzone w dzienniku praktyki. Ocena powinna uwzględniać 

następujące kryteria: dyscyplinę, samodzielność pracy, jakość wykonanej pracy, przestrzeganie przepisów bhp. 

      11. Ostateczna ocena z praktyki zawodowej wystawiana jest przez wicedyrektora ds. PCKZ na podstawie 

oceny i opinii opiekuna praktyki, dziennika praktyki prowadzonego przez ucznia w czasie jej trwania. 
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Rozdział 12 

 

Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego 

 

        § 86. Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu 

wynikające z programów nauczania dla danego zawodu, a także inne zadania zlecone przez organ prowadzący 

i podmioty gospodarcze. 

       § 87. Do zadań PCKZ należy w szczególności: 

1) organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy ponadpodstawowych 

szkół zawodowych i szkół policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści 

programu nauczania danego zawodu; 

2) organizowanie egzaminów zawodowych i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy 

ponadpodstawowych szkół zawodowych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

3) organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych; 

4) realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki 

       organizacyjne, podmioty gospodarcze, a w szczególności: 

a) organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie 

nowoczesnych technik i technologii wytwarzania; 

b) organizowanie kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających uzyskanie innych 

kwalifikacji /przekwalifikowania/ na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

c) organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów uczących się w klasach przysposabiających 

do pracy zawodowej; 

d) organizowanie egzaminów zawodowych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia w trybie i na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

e) organizowanie zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników.  

5) prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 

6) współpraca z pracodawcami, urzędami pracy i innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne. 

       § 88.1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 kieruje i zarządza całokształtem działalności PCKZ w oparciu 

o postanowienia ustawy Prawo oświatowe i Statutu Zespołu Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim. 

       2. Bezpośredni nadzór pedagogiczny i kierowniczy w PCKZ sprawuje wicedyrektor ds. PCKZ. 

       § 89.1. Wicedyrektor ds. PCKZ prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w PCKZ oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

       2.Wicedyrektor ds. CKZ odpowiedzialny jest za prawidłową organizację i przebieg egzaminów 

zawodowych. 

3. Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym przydzielonych mu nauczycieli 

i pracowników. 

       4. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad PCKZ według ustalonego harmonogramu. 

       5. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników PCKZ podczas pełnienia swego bieżącego 

nadzoru nad PCKZ, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, ma prawo do przydzielania zadań 

służbowych i wydawania poleceń. 
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       6. Decyduje w bieżących sprawach procesu dydaktycznego oraz wychowawczo-opiekuńczego w PCKZ. 

       7. Ma prawo do formułowania projektu oceny pracy nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

       8. Ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem: wicedyrektor ds. PCKZ oraz podpisywanie pism, 

których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 

9. Odpowiada jak każdy nauczyciel oraz służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, organem 

prowadzącym i Kuratorem Oświaty w Białymstoku. 

      10. Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwuje przestrzeganie przez uczniów, 

słuchaczy i pracowników ustalonego w PCKZ porządku oraz dbałość o czystość i estetykę placówki. 

      11. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą, w tym dba o powierzone mienie, 

wyposażenie placówki w środki dydaktyczne i sprzęt. 

      12. Sporządza umowy z podmiotami organizującymi szkolenia praktyczne. 

      13. Dokonuje podziału na grupy szkoleniowe. 

      14. Sprawdza aktualność orzeczeń lekarskich o możliwości kształcenia ucznia w danym zawodzie. 

      15. Organizuje spotkania z uczniami dotyczące zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych (zapoznaje 

z organizacją, regulaminem szkolenia praktycznego). 

16. Nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu. 

17. Współpracuje z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyczna naukę zawodu. 

18. Analizuje oceny oraz frekwencję na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych oraz współpracuje 

z nauczycielami zawodu, wychowawcami klas i rodzicami 

       § 90. 1. Podstawową jednostką organizacyjną PCKZ jest pracownia lub dział warsztatowy. 

       2. Pracownią lub działem warsztatowym kieruje i odpowiada za ich działalność nauczyciel praktycznej 

nauki zawodu – opiekun. 

       § 91. 1.  Formy organizacji zajęć dydaktycznych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z wicedyrektorem 

ds. PCKZ. 

       2. Liczebność grup uczniowskich (słuchaczy) zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły. 

       3. Zajęcia w pracowniach i na działach warsztatowych PCKZ organizowane są w formie zajęć 

praktycznych, praktyk zawodowych i kursów, obejmujących kształcenie umiejętności wynikających 

z programów nauczania. 

      4. PCKZ prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

      5. Uczestnikom form kursowych kształcenia PCKZ wydaje dokumenty potwierdzające ich ukończenie 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

      6. Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego może także prowadzić kształcenie ustawiczne w formach 

pozaszkolnych. 

      § 92. Szczegółową organizację zajęć w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkół, 

zatwierdzany przez organ prowadzący. 

      § 93. Do realizacji zadań statutowych PCKZ posiada następujące pomieszczenia: 

1) specjalistyczne pracownie i laboratoria, 

2) pracownie i działy warsztatowe, 

3) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

4) pomieszczenia sanitarne, administracyjno-gospodarcze i ogólnego użytku. 
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       § 94. 1.  Uczniów i słuchaczy kieruje do PCKZ na zajęcia macierzysta szkoła lub jednostka organizacyjna, 

po spełnieniu przez nich kryteriów kwalifikacyjnych ustalonych przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół nr 1. 

       2. Uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w PCKZ mają prawo do korzystania z urządzeń i pomieszczeń 

centrum zgodnie z ich przeznaczeniem. 

       3. Uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w  PCKZ są oceniani zgodnie z zasadami oceniania 

i klasyfikowania zawartymi w wewnątrzszkolnym ocenianiu. 

       4. Uczeń, słuchacz, uczestnik szkolenia odbywający zajęcia w PCKZ ma obowiązek przestrzegania 

regulaminów poszczególnych pracowni i działów warsztatowych oraz troski i odpowiedzialności za powierzone 

mienie i urządzenia, łącznie z odpowiedzialnością materialną za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia. 

5. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów i słuchaczy oraz tryb odwoływania od kar, nagród i warunki ich 

przyznawania oraz prawa uczniów i słuchaczy określone są odpowiednio w § 62, § 61, § 58 Statutu Zespołu 

Szkół nr 1. 

 

 

Rozdział 13 

 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

       § 95. 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej WSDZ, to ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy, dokonywania 

racjonalnych wyborów życiowych, w oparciu o właściwą samoocenę i rzetelną informację. 

2. Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy w wejściu na rynek pracy lub wyborze 

dalszego kierunku kształcenia zawodowego oraz przygotowanie rodziców do wspierania swoich dzieci w 

wyborze drogi życiowej, planowaniu karier zawodowych lub edukacyjnych. 

3. WSDZ realizowany jest poprzez: 

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania 

kariery i podjęcia roli zawodowej; 

3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych; 

b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu 

zawodowym, 

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów 

niedostosowanych społecznie, 

1) upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, 

średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach 

dofinansowania kształcenia; 

4) prowadzenie wolontariatu umożliwiającego rozpoznanie środowisk pracy; 

5) współpracę z instytucjami wspierającymi WSDZ, a w szczególności z poradnią  

psychologiczno-pedagogiczną; 
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6) prowadzenie lekcji wychowawczych, informatyki i podstaw przedsiębiorczości służących: 

a) uświadomieniu uczniom konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej, 

b) samozapoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój i karierę zawodową, 

c) doskonaleniu umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania, 

d) uczeniu umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy – CV, list 

motywacyjny), 

e) rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

z potencjalnymi pracodawcami, 

f) zapoznaniu z obowiązującym prawem pracy i prawem administracyjno – gospodarczym, 

g) promowaniu samozatrudnienia, 

7) spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy - promowanie dobrych wzorców; 

8) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów zgodnie ze specyfiką kierunków kształcenia w szkole; 

9) spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni; 

10) organizowanie na terenie szkoły spotkań zawodoznawczych, akademii budowlanych; 

11) organizowanie wycieczek do lokalnych firm i instytucji rynku pracy, wyjazdów na dni otwarte na wyższe 

uczelnie;  

12) instytucjami i fundacjami; 

13) organizowanie targów edukacyjno – zawodowych; 

14) udział w dniu przedsiębiorczości; 

15) organizowanie dni otwartych szkoły (promocja oferty edukacyjnej placówki); 

16) przygotowanie wspólnie z nauczycielami informatora o ofercie edukacyjnej placówki i zawodach. 

17) propagowanie idei wolontariatu; 

18) tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z pedagogiem szkolnym dotyczącej zagadnieniom 

planowania kariery i pracy zawodowej; 

19) wymiana uczniów i nauczycieli z innymi szkołami w kraju i za granicą; 

20) udostępnianie rodzicom informacji edukacyjno – zawodowej (o zawodach, o możliwości kształcenia 

i zatrudnienia); 

21) śledzenie losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów; 

22) wymiana uczniów i nauczycieli z innymi szkołami w kraju i za granicą.  

4. Plan działań szkoły z zakresu 

doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje zespół nauczycieli ds. doradztwa zawodowego 

i stanowi on odrębny dokument. Program realizacji doradztwa zawodowego na dany rok szkolny, 

uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, opracowuje zespół nauczycieli ds. doradztwa 

zawodowego i stanowi on odrębny dokument. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku 

szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program realizacji doradztwa zawodowego. 

5. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest umieszczana na 

świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły. 
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Rozdział 14 

 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

 

       § 96. 1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez Szkolny Klub Wolontariatu 

i Szkolne Koło Caritas oraz prawosławną organizację „Eleos”. 

2. W ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu uczniowie w szczególności: 

1) zapoznawani są z ideą wolontariatu, jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej 

pomocy innym; 

2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego i środowiska naturalnego; 

4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz Szkoły; 

5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 

6) promują ideę wolontariatu w  szkole. 

3. Szczegółowe cele, działania, prawa i obowiązki wolontariusza oraz plan pracy Szkolnego Klubu 

Wolontariatu określa Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu stanowiący odrębny dokument. 

4. W ramach działalności Szkolnego Klubu Caritas uczniowie w szczególności:  

1) kształtują postawy moralności chrześcijańskiej; 

2) kształcą się i wychowują w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej; 

3) uwrażliwiają się na różne obszary ludzkiej biedy i krzewią ducha czynnej miłości bliźniego inspirowanej 

wskazaniami Ewangelii i Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła; 

4) rozpoznają konkretne potrzeby w szkole i jej najbliższym otoczeniu oraz organizują pomoc, w 

szczególności otaczają opieka uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej 

oraz uczniów chorych; 

5) troszczą się o zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym; 

6) stale współpracują i włączają się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. 

5. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z  samorządem uczniowskim określa w drodze uchwały kryteria 

uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego aktywność społeczną w formie wolontariatu i ustali 

wymiar osiągnięć uprawniający do uzyskania wpisu. 

6. Szczegółowe cele, działania, prawa i obowiązki wolontariusza oraz plan pracy Szkolnego Klubu Caritas i 

Szkolnego Klubu Wolontariatu określają regulaminy stanowiące odrębne dokumenty. 

 

Rozdział 15 

 

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych  

lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie 

 

      § 97. 1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na: 

1) udzielaniu, w miarę możliwości szkoły pomocy finansowej; 

2) zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy specjalistów szkolnych; 
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3) zapewnieniu warunków właściwego funkcjonowania w szkole uczniom niepełnosprawnym i przewlekle 

chorym; 

4) umożliwieniu korzystania przez uczniów z pomocy oferowanej ze strony powołanych  

do tego organizacji i instytucji działających zgodnie z prawem; 

5) dostosowanie form i warunków nauki oraz egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb ucznia na 

podstawie stosownych dokumentów; 

6) udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Kształcenie uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym: 

1) uczniowie z Ukrainy w wieku do 18 lat są przyjmowani do szkoły oraz obejmowani opieką na takich 

samych zasadach, jak obywatele polscy; 

2) przyjmowanie nowych uczniów do szkoły możliwe jest przez cały rok szkolny; 

3) ustalenie klasy, do której będzie uczęszczał nowy uczeń następuje na podstawie dokumentów wydanych 

przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą; 

4) rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy 

ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka;   

5) w celu zapisania dziecka do szkoły rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły;  

6) osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które 

nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym mają prawo do dodatkowej, 

bezpłatnej nauki języka polskiego nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy;  

7) dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie 

niewystarczającym do korzystania z nauki można organizować oddziały przygotowawcze;  

8) uczniowie z Ukrainy mogą zostać objęci opieką psychologiczno - pedagogiczną, którą w szkole organizuje 

dyrektor placówki. Pomoc ta polega na:   

a) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego 

indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, które wpływają na jego 

funkcjonowanie,  

b) korzystaniu z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych 

przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy; 

9) Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w 

szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, 

doradcy zawodowi.   

 

Rozdział 16  

 

Współdziałanie Zespołu Szkół nr 1 z rodzicami, instytucjami i stowarzyszeniami 

 

       § 98. 1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

2. Współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami ma na celu: 

1) objęcie uczniów specjalistyczną opieką terapeutyczną; 
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2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz poziomu rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; 

3) uchylony 

4) wzajemne wspieranie oddziaływań opiekuńczo –wychowawczych; 

5) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

6) podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

7) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. 

3. Realizacja w/w celów odbywa się poprzez: 

1) diagnozowanie problemów emocjonalnych i osobowościowych oraz proponowanie specjalistycznej pomocy 

w zależności od zaistniałych trudności; 

2) sugerowanie przeprowadzenia badań psychologiczno –pedagogicznych; 

3) konsultacje z pracownikami instytucji świadczących specjalistyczną pomoc; 

4) obieranie wspólnego kierunku oddziaływań opiekuńczo –wychowawczych; 

5) współpracę rodziców i nauczycieli z placówkami wspierającymi rozwiązywanie trudności wychowawczych; 

6) reagowanie i kontakt z ośrodkami interwencji kryzysowych; 

7) organizowanie dla rodziców, nauczycieli spotkań i szkoleń ze specjalistami zatrudnionymi w wyżej 

wymienionych instytucjach. 

4. Osobami do koordynowania współpracy są specjaliści szkolni. 

       § 99. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania, opieki 

i profilaktyki młodzieży. 

2. Organizatorem współpracy z rodzicami uczniów jest wychowawca klasy i  specjaliści szkolni. 

3. Nauczyciele udzielają rodzicom informacji dotyczących dziecka, związanych z jego pobytem w szkole,  

nauką i zachowaniem. 

4. Rodzice współpracują ze szkołą, udzielając nauczycielom informacji dotyczących dziecka, z prawem do 

 zachowania dyskrecji. 

5. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli: 

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

nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji; 

2) spotkania rodziców z nauczycielami, przedstawicielami zakładów pracy;  

3) spotkania z rodzicami według harmonogramu opracowanego przez dyrekcję zespołu; 

4) przekazywanie bieżących informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów; 

5) osobiste, telefoniczne bądź korespondencyjne kontakty wychowawcy, nauczycieli z rodzicami uczniów; 

6) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej; 

7) obowiązkowe informowanie rodziców/opiekunów prawnych(w przypadków uczniów niepełnoletnich) 

o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania; 

8) imprezy szkolne i środowiskowe. 

       § 100.1. W szkole mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń wyraża dyrektor szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków 

tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii  rady pedagogicznej i rady rodziców. 
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3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach  

rady pedagogicznej. 

4. Realizacja celów i zadań szkoły w zakresie działalności innowacyjnej polega na umożliwieniu 

nauczycielom w ramach obowiązujących przepisów stosowania nowatorskich rozwiązań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych mających na celu podniesienie jakości kształcenia. 

 

 

Rozdział 17  

 

Postanowienia końcowe. 

 

        § 101.1. Symbolami obowiązującymi w szkole dotyczącymi państwa i narodu polskiego są: godło, flaga, 

hymn państwowy i sztandar. 

1) godło państwowe powinno być w każdej sali lekcyjnej i każdym pomieszczeniu administracyjnym; 

2) flagę państwową wywiesza się podczas: 

a) uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

b) świąt państwowych, 

c) rocznic upamiętniających historyczne wydarzenia w dziejach narodu. 

2. Uczestnicy uroczystości podczas podnoszenia i opuszczania flagi państwowej stoją z odkrytymi głowami 

w postawie zasadniczej. Flagę podnosi się i opuszcza przy dźwiękach hymnu państwowego. 

1) na w/w uroczystościach eksponowany jest sztandar Zespołu Szkół nr 1; 

2) poczet sztandarowy posiada stały trzyosobowy skład; 

3) inauguracja i zakończenie roku szkolnego są świętem każdego ucznia; 

4) w dniu Święta Szkoły uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie na sztandar szkoły następującej 

treści: 

„Ślubujemy w całym swoim postępowaniu strzec godności ucznia polskiego, umacniać dobre imię 

szkoły, okazywać należyty szacunek swoim nauczycielom i wychowawcom, przestrzegać ściśle statutu 

szkoły, wcielać w życie zasady koleżeńskiego współżycia, dbać o szkolne mienie. Ślubujemy z pełnym 

poczuciem odpowiedzialności, rzetelną pracą osiągać jak najlepsze wyniki w nauce oraz zdobywać 

odpowiednie przygotowanie dla dobra Ojczyzny – Rzeczpospolitej Polskiej.” 

3. W Zespole Szkół nr 1 tradycyjnie organizuje się następujące uroczystości: 

1) Dzień Edukacji Narodowej – październik; 

2) Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości -listopad - Święto Szkoły; 

3) Studniówka – koniec stycznia; 

4) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

5) Spotkanie opłatkowe – ostatni tydzień przed Bożym Narodzeniem; 

6) Dzień Sportu - czerwiec. 

       § 102. 1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku 

szkolnym,  ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze: 
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1) dla branżowej szkoły I stopnia – do 10 dni, 

2) dla technikum – do 10 dni. 

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1 mogą być 

ustalone: 

1) w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio: 

a) egzamin maturalny, 

b) etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 

2) w dni świąt religijnych niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy; 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć 

przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

      § 103. Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I stopnia używają pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

      § 104. Zespół Szkół nr 1 prowadzi gospodarkę budżetowo-finansową stosownie do obowiązujących 

przepisów. 

     §  105. Zespół Szkół nr 1 prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

     §  106. 1. Zmiany statutu może dokonać rada pedagogiczna na wniosek:  

1) dyrektora; 

2) rady rodziców; 

3) samorządu uczniowskiego; 

4) 1/3 członków rady pedagogicznej; 

     2. Wprowadzenie zmian w statucie nakłada na dyrektora obowiązek wydania tekstu ujednoliconego. 


