
STATUT 

TECHNIKUM NR 3 

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

NR 3 

W KOŃSKICH 

 



Spis treści 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ........................................................................................... 2 
ROZDZIAŁ II. MISJA SZKOŁY I RODZAJ ABSOLWENTA ....................................................................... 3 
ROZDZIAŁ III. CELE I ZADANIA SZKOŁY .............................................................................................. 3 
ROZDZIAŁ IV. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY ........................................................................ 6 
ROZDZIAŁ V. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ............................................................. 8 
ROZDZIAŁ VI. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE ..................................................................... 11 
ROZDZIAŁ VII. ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA .......................................................... 21 
ROZDZIAŁ VIII. SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA .......................................................................... 29 
ROZDZIAŁ IX. ORGANIZACJA SZKOŁY .............................................................................................. 33 
ROZDZIAŁ X. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ............................................................... 37 
ROZDZIAŁ XI. NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY ..................................................................... 53 
ROZDZIAŁ XII. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI ........................... 57 
ROZDZIAŁ XIII. UCZNIOWIE SZKOŁY ................................................................................................ 61 
ROZDZIAŁ XIV. WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE ..................................... 64 
ROZDZIAŁ XV. GOSPODARKA FINANSOWA .................................................................................... 69 
ROZDZIAŁ XVI. PRZEPISY KOŃCOWE .............................................................................................. 69 



2 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Nazwa szkoły 

1. Szkoła nosi nazwę Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich. 

2. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 

3. Siedzibą Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich jest budynek 
usytuowany przy ulicy Piłsudskiego 68 w Końskich. 

4. Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich, zwane dalej szkołą, 
jest placówką publiczną. Szkoła: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego 
oraz podstawy programowe kształcenia w wybranych zawodach; 

5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

5. Organem prowadzącym szkoły jest Starostwo Powiatowe w Końskich. 

6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

7. Szkoła jest jednostką budżetową. 

§ 2. Informacje o cyklu kształcenia, zawodach i specjalnościach 

1. Szkoła kształci młodzież w technikum o 4-letnim cyklu kształcenia na podbudowie programo-
wej gimnazjum w zawodach: 

1) technik ekonomista; 

2) technik informatyk; 

3) technik teleinformatyk; 

4) technik żywienia i usług gastronomicznych; 

5) technik hotelarstwa; 

6) technik obsługi turystycznej; 

7) technik handlowiec. 

2. Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą 
Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem oczekiwań gimnazjalistów powiatu 
koneckiego oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły może zmienić kie-
runki kształcenia. 
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ROZDZIAŁ II. MISJA SZKOŁY I RODZAJ ABSOLWENTA 

§ 3. Misja szkoły 

1. We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem 
praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

2. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycz-
nych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. 

3. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuń-
czo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, 
emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. 

4. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi do-
rosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. 

5. Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza 
wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. 

6. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego. 

§ 4. Model absolwenta szkoły 

1. Absolwent szkoły to człowiek, który: 

1) jest przystosowany do życia we współczesnym świecie, kreatywny, aktywny; 

2) potrafi wykorzystywać wiedzę, rozwiązywać problemy; 

3) umie planować pracę i ją organizować; 

4) potrafi współpracować i integrować się z innymi; 

5) jest tolerancyjny i wrażliwy na problemy innych; 

6) preferuje zdrowy styl życia; 

7) przestrzegający prawa, zasad etyki i kultury. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wy-
danych na jej podstawie, a także zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym i Programie 
Profilaktycznym, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środo-
wiska. 

 

ROZDZIAŁ III. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 5. 

1. Głównymi celami szkoły są: 

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowie-
dzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jed-
noczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 
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2) umożliwienie pobierania nauki przez młodzież, w tym niepełnosprawną, niedostosowaną spo-
łecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami roz-
wojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, a także zapewnienie każdemu uczniowi warun-
ków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu 
o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Celami kształcenia ogólnego w szkole są: 

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na wysokim poziomie meryto-
rycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wy-
konywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 
we współczesnym świecie; 

4) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz ucze-
nia się przez całe życie. 

3. Do zadań szkoły należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapew-
nianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emo-
cjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności 
światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia dla 
przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów takich cech osobowości jak: przedsiębiorczość, sa-
modzielność; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom sto-
sownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia, 
a także możliwość uzupełnienia braków wiadomości i umiejętności; 

8) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

9) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

10) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, języko-
wej i religijnej; 
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11) zapewnianie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozosta-
jących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, udzielanie doraźnej pomocy materialnej, wystę-
powanie z wnioskami o pomoc do właściwych organizacji i instytucji; 

12) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia 
lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe; 

13) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

14) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych 
postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

15) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć po-
zalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania; 

16) kształtowanie zainteresowań zdrowiem, odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, 
kształtowanie odpowiednich zachowań; 

17) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, poradnią psychologiczno-
pedagogiczną, stowarzyszeniami, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego 
w szkole; 

18) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych po-
staw wobec problemów ochrony środowiska; 

19) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasa-
dami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 

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

21) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 
w życiu gospodarczym. 

4. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje 
oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczeki-
wań. 

5. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodzi-
ców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji ce-
lów i zadań szkoły. 

6. Szkoła udostępniania rodzicom informacje w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, do-
tyczących ich dzieci nie pobierając opłat bez względu na postać i sposób przekazywania tych in-
formacji.  

7. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy admi-
nistracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią psychologiczno-
pedagogiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w poro-
zumieniu z organem prowadzącym placówkę. 
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ROZDZIAŁ IV. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY 

§ 6. 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą pod-
stawę programową kształcenia ogólnego i podstawy programowe kształcenia w nauczanych za-
wodach. 

2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programo-
wej kształcenia ogólnego i zawodowego. 

3. Program nauczania zawiera: 

1) szczegółowe cele edukacyjne; 

2) tematykę materiału edukacyjnego; 

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu; 

4) innowacje pedagogiczne (gdy je wprowadzono). 

4. Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowa-
nych i dopuszczonych przez MEN lub: 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) zaproponować program opracowany przez innego autora/autorów; 

3) zaproponować program opracowany przez innego autora/autorów wraz z dokonanymi zmia-
nami. 

5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, Dyrektor szkoły może zasięgać 
opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe. 

6. Listę szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręczników zatwierdza do użytku Dy-
rektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za 
uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej kształcenia ogólnego 
i zawodowego. 

§ 7. 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wy-
chowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały 
okres funkcjonowania klasy. 

2. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie: 

1) na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego; 

2) na uzasadnioną prośbę nauczyciela wychowawcy; 

3) w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela uniemożliwiającej pełnienie obowiązków 
wychowawcy; 

4) z przyczyn organizacyjnych; 

5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek uczniów i rodziców danej klasy. 
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§ 8. 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 
poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 66 (zadania nauczycieli) niniejszego statutu; 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli, w czasie przerw na korytarzach, boisku szkolnym hali sporto-
wej, według ustalonego harmonogramu; 

3) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, zapewniającego higieniczne warunki 
pracy uczniów i nauczycieli (dopuszcza się łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego same-
go przedmiotu jeśli realizacja programu nauczania tego wymaga); 

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach językowych, zajęciach praktycznych 
w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

8) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli technicznej obiektów dokonuje 
Dyrektor szkoły co najmniej raz w roku, natomiast kontrola BHP przeprowadzana jest raz w se-
mestrze. 

9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

11) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób unie-
możliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

12) ogrodzenie terenu szkoły; 

13) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

14) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach, wy-
cieczkach poza teren szkoły oraz praktyk wyjazdowych organizowanych przez szkołę; 

15) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. 

§ 9. 

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i mate-
rialną nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 

1) organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami; 

2) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego, 
w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych 
i materialnych; 

3) organizację wycieczek integracyjnych; 
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4) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psycholo-
ga szkolnego; 

5) udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przed-
stawiciela dyrekcji; 

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

7) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedago-
gicznej; 

8) organizowanie, w porozumieniu z organem prowadzanym, nauczania indywidualnego na 
podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

§ 10. 

1. Szkoła prowadzi działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 

1) realizację przyjętego Szkolnego Programu Profilaktycznego; 

2) realizację przyjętego Programu Wychowawczego Szkoły; 

3) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

4) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

5) działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

ROZDZIAŁ V. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

§ 11. 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wycho-
wankom, ich rodzicom lub prawnym opiekunom, nauczycielom. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

§ 12. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu 
ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wycho-
wawczego i programu profilaktycznego szkoły oraz prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i pro-
mocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców; 
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6) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształ-
cenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 

7) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 

8) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających 
z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

10) umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

11) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

§ 13. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) pedagogiem; 

3) nauczycielami; 

4) poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

§ 14. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na wniosek: 

1) rodziców; 

2) ucznia; 

3) nauczyciela-wychowawcy klasy; 

4) pedagoga; 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej. 

§ 15. 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 
szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpo-
wiednio do rozpoznanych potrzeb; 
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4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających ze szkolnego pro-
gramu wychowawczego i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców 
i wychowawców; 

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej; 

6) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji szkolnego programu wychowawczego 
i szkolnego programu profilaktyki; 

7) udział w opracowywaniu szkolnego programu profilaktyki; 

8) udzielanie porad uczniom, rodzicom i nauczycielom, w zależności od potrzeb; 

9) prowadzenie zajęć integracyjno-adaptacyjnych dla uczniów klas pierwszych, zajęć profilak-
tycznych i psychoedukacyjnych dla wszystkich uczniów, w zależności od potrzeb; 

10) diagnozowanie skali zachowań ryzykownych i aspołecznych wśród uczniów; 

11) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców 
i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku, gdy 
w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy. 

§ 16. 

1. Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor szkoły w oparciu o bazę kadrową i zapotrzebowanie 
z uwzględnieniem sytuacji finansowej jednostki, może powierzyć zadania w zakresie doradztwa 
zawodowego osobie innej niż pedagog szkolny. 

§ 17. 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością: 

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

2) realizację programu nauczania dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 
i możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opieku-
nów) na podstawie orzeczenia wydanego przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, w tym specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób 
zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji po-
trzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia: w domu rodzinnym, 
w szkole lub innym miejscu ustalonym z rodzicami lub opiekunami prawnymi. 

5. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia 
uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobo-
wego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawar-
te w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestnictwa w życiu szkoły. 
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§ 18. 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powo-
du warunków rodzinnych i losowych poprzez występowanie do Rady Rodziców, sponsorów, or-
ganizacji i instytucji pomocowych, a dla wybitnie uzdolnionych również do Ministra Edukacji Na-
rodowej. 

 

ROZDZIAŁ VI. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 19. Organy szkoły 

1. Organy szkoły to: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Wicedyrektor szkoły; 

3) Kierownik szkolenia praktycznego; 

4) Rada Pedagogiczna; 

5) Rada Rodziców; 

6) Samorząd Uczniowski. 

2. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

3. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te orga-
ny. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły. 

§ 20. Dyrektor szkoły 

1. Szkołą kieruje dyrektor wybrany w drodze konkursu, przeprowadzonego przez organ prowa-
dzący i reprezentuje placówkę oświatową na zewnątrz. Jest on bezpośrednim przełożonym 
wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. 

2. Dyrektor szkoły: 

1) Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 

a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości; 

b) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest od-
powiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie 
z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

d) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba; 

e) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

f) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wyni-
kające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

g) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 
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h) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od 
początku następnego roku szkolnego; 

i) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

j) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których ce-
lem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności wychowawczo-opiekuńczej w szkole; 

k) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne; 

l) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Peda-
gogiczną oraz tworzy szkolny zestaw programów nauczania; 

m) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz z zajęć prowadzonych 
z wykorzystaniem komputerów w oparciu o odrębne przepisy; 

n) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia 
o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

o) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe 
i zespoły problemowo-zadaniowe; 

p) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

q) jest odpowiedzialny za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego oraz egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawo-
dzie; 

r) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 

s) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad; 

t) skreśla z listy uczniów; 

s) decyduje o przyjęciu ucznia przechodzącego ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu albo ze szkoły niepublicznej nieposiadającej 
uprawnień szkoły publicznej, do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu 

t) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycz-
no-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

u) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i spraw-
dzających; 

w) w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrud-
nienia, ustala zawody, w których kształci szkoła; 

x) odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
ucznia. 

2) Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

a) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 
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b) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz do-
datkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych; 

c) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

d) ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących 
w zakres obowiązków nauczycieli; 

e) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności 
należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku 
szkolnym i placu szkolnym; 

f) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

g) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o es-
tetykę i czystość; 

h) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

i) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie 
Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

j) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowie-
dzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

k) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

l) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku; 

m) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy 
stanowisko wicedyrektora oraz stanowisko kierownika szkolenia praktycznego; 

n) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

o) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie 
z odrębnymi przepisami; 

p) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

3) Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

b) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i kierownikowi szkolenia praktycznego; 

c) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych za-
trudnionych na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowany Regulamin przeprowadza-
nia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych; 

d) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowi-
skach urzędniczych w szkole oraz odbiera od nich ślubowanie; 

e) opracowuje Regulamin wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrud-
nionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich; 

f) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 
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g) przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom 
administracji i obsługi szkoły; 

h) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowni-
ków; 

i) udziela urlopów zgodnie z KN i KP; 

j) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

k) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

l) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

m) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez or-
gan prowadzący; 

n) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

o) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

p) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i za-
twierdzania; 

q) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

4) Sprawuje opiekę nad uczniami: 

a) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

b) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycz-
nego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole. 

5) Szczegółowy zakres obowiązków dla osób pełniących funkcje kierownicze; wicedyrektora 
i kierownika szkolenia praktycznego przydziela na piśmie Dyrektor szkoły. 

3. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. 

4. Dyrektor szkoły współpracuje z organami prowadzącymi i nadzorującymi w zakresie określo-
nym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw. 

§ 21. Wicedyrektor szkoły 

1. Wicedyrektor szkoły przejmuje na siebie część zadań Dyrektora szkoły, a w szczególności: 

1) pełni funkcję Dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce; 

2) przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły: 

a) rocznego planu pracy szkoły w części dotyczącej działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz 
kształcenia zawodowego; 

b) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych; 

c) kalendarza szkolnego. 

3) kieruje całokształtem pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 
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4) nadzoruje prace związane z praktykami zawodowymi uczniów; 

5) hospituje i kontroluje pracę nauczycieli i pozostałych pracowników zgodnie z planem hospita-
cji; 

6) koordynuje prace z zakresu profilaktyki niedostosowania społecznego młodzieży oraz resocja-
lizacji; 

7) nadzoruje pracę biblioteki szkolnej; 

8) zapewnia warunki współpracy szkoły z zakładami pracy, szkolną służbą zdrowia, poradnią psy-
chologiczno-pedagogiczną, wydziałem policji do spraw dla nieletnich; 

9) organizuje zastępstwa i prowadzi księgę zastępstw dla nauczycieli; 

10) zatwierdza rozliczenia godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli; 

11) koordynuje pracę Zespołu Przedmiotów Zawodowych; 

12) koordynuje prace związane z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe; 

13) opracowuje sprawozdawczość statystyczną; 

14) koordynuje prace związane z opracowaniem tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i poza-
lekcyjnych; 

15) prowadzi zajęcia dydaktyczne z młodzieżą w ustalonej stosownymi przepisami liczbie godzin; 

16) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bie-
żącego nadzoru nad szkołą, a także pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, ma więc prawo do 
przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń; 

17) ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych 
bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej wszyst-
kich nauczycieli i wychowawców; 

18) ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem wicedyrektor szkoły oraz podpisywania 
pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji; 

19) odpowiada jak każdy nauczyciel oraz służbowo przed Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną 
i organem prowadzącym szkołę z zakresu powierzonych mu obowiązków. 

§ 22. Kierownik szkolenia praktycznego 

1. Kierownik szkolenia praktycznego kieruje całokształtem prac związanych z organizacją i prze-
biegiem praktyk zawodowych uczniów technikum, a w szczególności: 

1) przygotowuje harmonogram praktyk zawodowych; 

2) ustala z zakładami pracy miejsca odbywania praktyk zawodowych; 

3) kontroluje przebieg praktyk zawodowych na terenie zakładów pracy; 

4) prowadzi zajęcia dydaktyczne z młodzieżą w ustalonej stosownymi przepisami liczbie godzin; 

5) opracowuje sprawozdawczość statystyczną; 
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6) ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem Kierownik Szkolenia Praktycznego oraz 
podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji; 

7 ) odpowiada jak każdy nauczyciel oraz służbowo przed Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną 
i organem prowadzącym z zakresu powierzonych mu obowiązków. 

§ 23. Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna działa w szkole i jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji jej 
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 
przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele 
stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-
wychowawcza. 

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem klasyfikacji i promocji uczniów, po zakończe-
niu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania rady mogą być organizowane na 
wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego szkołę lub z inicjatywy co najmniej 1/3 
liczby członków Rady Pedagogicznej. 

5. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

6. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) zatwierdza plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) organizuje wewnętrzne samokształcenie i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego; 

5) podejmuje uchwały w sprawach skreślania ucznia z listy uczniów w przypadku rażącego naru-
szenia obowiązków ucznia; 

6) uchwala statut szkoły i wprowadza zmiany do statutu 

7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy 
szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) wnioski uczniów i rodziców o umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania; 

3) projekt planu finansowego szkoły; 

4) wnioski o przyznanie nauczycielom nagród i odznaczeń oraz innych form uznania; 
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5) propozycje przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organiza-
cją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycie-
lom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych; 

6) kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub kierownika szkolenia praktycznego; 

7) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego; 

8) wniosek o nagrodę kuratora dla Dyrektora szkoły; 

9) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem sta-
tutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

10) pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

11) wniosek o przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły. 

8. Ponadto Rada Pedagogiczna może: 

1) występować z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz 
w sprawach oceny pracy nauczycieli; 

2) występować z wnioskiem do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej, wy-
chowawczej i opiekuńczej w szkole; 

3) występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela z funkcji 
Dyrektora szkoły; 

4) wybierać swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły; 

5) przygotowywać projekt zmian do statutu i upoważniać Dyrektora do obwieszczenia tekstu 
jednolitego statutu; 

6) uczestniczyć w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

7) głosować nad wotum nieufności dla Dyrektora szkoły; 

8) oceniać z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występować z wnioskami do organu 
prowadzącego; 

9) wybierać przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy. 

9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Regulamin Rady Pedagogicznej nie 
może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, nauczyciele zaś są zobowiązani do nieujaw-
niania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzy-
maniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz or-
gan sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę 
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowa-
dzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
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§ 24. Rada Rodziców 

1. W szkole działa Rada Rodziców którą tworzą rodzice uczniów Technikum Nr 3 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich. 

2. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców uczniów naszej szkoły. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego. Wybory 
reprezentantów rodziców każdego oddziału przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców 
w każdym roku szkolnym w wyborach tajnych, przy czym ucznia reprezentuje jeden rodzic 
(opiekun prawny). 

4. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok począwszy od października do dnia ukonstytuowania 
się nowej Rady Rodziców. 

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców; 

2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

7. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. 

8. Rada Rodziców w zakresie kompetencji stanowiących uchwala: 

1) regulamin swojej działalności; 

2) Program Wychowawczy Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

3) Program Profilaktyczny porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

9. Rada Rodziców w ramach kompetencji opiniujących opiniuje: 

1) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora; 

2) pracę nauczyciela do ustalenia oceny jego dorobku zawodowego za okres stażu, w terminie 
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie. Nieprzedstawienie opinii nie 
wstrzymuje postępowania. 

3) podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń; 

4) program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, jeśli nadzór peda-
gogiczny poleca taki opracować. 

10. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do Dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela, oprócz nauczyciela stażysty; 

2) występować do Dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór peda-
gogiczny lub organu prowadzącego z opiniami i wnioskami we wszystkich sprawach szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na sta-
nowisko Dyrektora szkoły; 



19 

4) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego powołanego przez organ nadzo-
rujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

§ 25. Samorząd Uczniowski 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin. Regulamin Samorządu 
Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

5. Celem Samorządu Uczniowskiego jest: 

1) uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partner-
stwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły; 

2) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspie-
rania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę; 

3) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności spo-
łecznej. 

6. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności: 

1) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkol-
nych; 

2) przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych 
władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej; 

3) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki 
i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży jej potrzebującej; 

4) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań: naukowych, 
kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki; 

5) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych 
prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracy na rzecz środowiska; 

6) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowi-
sku rówieśniczym i rodzinnym; 

7) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycie-
lami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu 
Dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej; 

8) dbanie o dobre imię i honor szkoły i wzbogacanie jej tradycji. 

7. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego obejmują w szczególności: 

1) przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikające z po-
trzeb i zainteresowań uczniów; 
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2) wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu przepisów we-
wnętrznych szkoły regulujących życie społeczności uczniowskiej; 

3) wydawanie gazetki szkolnej, prowadzenie kroniki, korzystanie z radiowęzła, organizowanie 
apeli itp. w celu informowania ogółu uczniów o swej działalności; 

4) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag 
do opinii władz szkoły o uczniach: udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymie-
rzonej im kary; 

5) udział przedstawicieli (z głosem doradczym) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady 
Rodziców dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych; 

6) wnioskowanie do Dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opieku-
na samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej; 

7) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu 
Uczniowskiego oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież; 

8) prawo do wyrażania opinii o pracy ocenianego nauczyciela. 

8. Samorząd Uczniowski może powoływać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między 
uczniami i innych przypadków naruszania zasad zawartych w prawach i obowiązkach ucznia. 

9. Obowiązkiem władz szkoły wobec Samorządu Uczniowskiego jest udzielanie pomocy w cało-
kształcie działalności Samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału 
pracowników szkoły. 

§ 26. Zasady współdziałania organów szkoły 

1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umoż-
liwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich 
kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Kopie planów pracy przekazywa-
ne są do każdemu organami szkoły. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych orga-
nów może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, doradzając lecz nie wchodząc w kompe-
tencje organu uprawnionego. 

3. Na szczeblu klasowym współpracują ze sobą w granicach swoich kompetencji trójki klasowe 
rodziców, samorząd klasowy, wychowawca i przekazują swoje wnioski Dyrektorowi szkoły. 

4. Na szczeblu szkoły współdziałają ze sobą w granicach swoich kompetencji Rada Rodziców, 
Samorząd Uczniowski, Rada Pedagogiczna i Dyrektor szkoły. 

5. Wymianę informacji pomiędzy organami szkoły zapewnia Dyrektor szkoły. 

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły poprzez swoją 
reprezentację tj. przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

§ 27. Rozstrzyganie sporów 

1 . Spory w Szkole rozwiązuje się w następujący sposób: 

1) spór uczeń-uczeń - rozstrzyga wychowawca; 
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2) spór uczeń-nauczyciel - rozstrzyga wychowawca, Dyrektor szkoły; 

3) spór uczeń-wychowawca - rozstrzyga Dyrektor szkoły; 

4) spór nauczyciel-nauczyciel - rozstrzyga Dyrektor szkoły; 

5) spór rodzice-nauczyciel - rozstrzyga Dyrektor szkoły; 

6) spór nauczyciel-Dyrektor – rozstrzyga organ prowadzący. 

2. Organem odwoławczym w przypadku nierozstrzygnięcia sporu jest organ prowadzący lub or-
gan sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dy-
rektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej 
strony, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) Dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek dowolnej strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowa-
nych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

 

ROZDZIAŁ VII. ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA 

§ 28. Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej 

1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy 
z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje szkoły. 

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest pod-
stawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w szkole. 

3. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo-lekcyjnym dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie (w tym praktyczną naukę zawodu) oraz zajęć nado-
bowiązkowych (religia/etyka i inne). Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjne-
go podczas zajęć z języków obcych, religii, etyki, przedmiotów zawodowych dla danych specjali-
zacji zawodowych, wychowania fizycznego; 

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych 
podczas zajęć z języka obcego lub wychowania fizycznego; 

5) w toku nauczania indywidualnego; 

6) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 
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7) w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, do których zalicza się: 

- zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach ob-
owiązkowych zajęć edukacyjnych; 

- zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 
zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

8) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

9) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

10) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

11) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów (koła przedmiotowe, koła zainte-
resowań); 

12) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynika-
jącym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza 
się prowadzenie zblokowanych zajęć edukacyjnych, głównie z przedmiotów zawodowych, in-
formatycznych, języka polskiego lub innych, jeśli realizacja programu nauczania wymusza łącze-
nie zajęć. 

13) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, 
wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe; 

14) w formie praktyki zawodowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 33 niniejszego statutu. 

4. Zajęcia określone w §28 ust. 3 punkt 7-11 organizuje dyrektor szkoły za zgoda organu prowa-
dzącego. 

5. Dyrektor szkoły na wniosek Rady rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dy-
daktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 3. 

6. Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na za-
jęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności 
uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Realizacja godzin odbywa się z uwzględnieniem potrzeb 
uczniów i deklaracji nauczycieli. 

§ 29. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych 

1. Podział uczniów na grupy oraz tworzenie grup międzyodziałowych i międzyklasowych odbywa 
się zgodnie z zasadą, że jeżeli na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz 
kształcenia zawodowego, z programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń i pra-
cy w mniejszych zespołach, możliwy jest podział na grupy, jeżeli liczba uczniów przekracza 24 
osoby. W innych przypadkach potrzebna jest zgoda organu prowadzącego. 

2. Uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru 
języka nowożytnego oraz poziomu jego nauczania, tj. poziomu podstawowego lub poziomu za-
awansowanego. 
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3. W pierwszych dwóch tygodniach września każdego roku szkolnego przeprowadza się spraw-
dzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników oraz deklaracji 
uczniów dokonuje się tworzenia grup o określonym poziomie znajomości języka 

4. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu 
zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach. Dopuszcza się tworzenie 
międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

5. Na zajęciach edukacyjnych z informatyki oraz innych przedmiotów zawodowych, prowadzo-
nych z wykorzystaniem komputerów, dokonuje się podziału na grupy. 

6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach. Dopuszcza się tworzenie grup mię-
dzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

7. Możliwe jest tworzenie klas o różnych profilach zawodowych w jednym oddziale. 

§ 30. 

1. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału (klasy) na cały okres 
kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach 
prawa. 

2. We wszystkich klasach 4-letniego technikum tygodniowy wymiar godzin nie może przekroczyć 
35 godzin. 

3. Szkoła realizuje programy nauczania zatwierdzone przez MEN dla poszczególnych zawodów 
i specjalności w technikum. 

§ 31. 

1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów 
pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 32. 

1. Uczniom danego oddziału lub grupy międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wie-
dzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach 
godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w roku w tym 5 godzin z podziałem na 
grupy. 

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli jego rodzi-
ce (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału 
ucznia w zajęciach. 

3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosi dyrek-
torowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach. 

4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo 
wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 
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§ 33. Praktyka zawodowa 

1. Praktyka zawodowa dla wszystkich klas Technikum Nr 3 w Końskich organizowana jest zgod-
nie ze Szkolnym Planem Nauczania. Młodzież poszczególnych zawodów odbywa następujące 
praktyki wg następującego zestawienia:  

Lp. Zawód 

Wymiar praktyk i termin realizacji 

Razem 

w tym: 

realizowane u praco-
dawców 

realizowane w pracow-
niach szkolnych 

1 Technik ekonomista 6 tygodni 4 tygodnie w klasie II 2,5 godziny tygodniowo 
w klasie III 

2 Technik handlowiec 4 tygodnie 4 tygodnie w klasie II  

3 Technik hotelarstwa 8 tygodni 4 tygodnie w klasie II 5 godzin tygodniowo 
w klasie III 

4 Technik informatyk 4 tygodnie 4 tygodnie w klasie II  

5 Technik obsługi tury-
stycznej 

12 tygodni 4 tygodnie w klasie II po 4 godziny tygodniowo 
w klasie II, III oraz I seme-
strze klasy IV 

6 Technik teleinformatyk 4 tygodnie 4 tygodnie w klasie II  

7 Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

4 tygodnie 4 tygodnie w klasie II  

2. Praktyki organizowane są w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i ośrodkach wypo-
czynkowych, z którymi szkoła podpisuje umowy. 

3. Klasy gastronomiczne, hotelarskie i turystyczne wyjeżdżają na praktyki poza teren siedziby 
szkoły. Praktyka organizowana jest dla nich w Domach Wczasowych WAM Sp. z o.o., Oddział 
WDW Jurata-Sopot. Młodzież odbywająca w tym ośrodku praktykę zawodową u pracodawcy ma 
zapewnione nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie. Wykwalifikowana kadra sprawuje nad 
młodzieżą opiekę zawodową, wychowawczą i opiekuńczą.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach szkoła organizuje i podpisuje umowę na indywidu-
alną praktykę dla ucznia. 

5. Dokumentem stwierdzającym zaliczenie praktyki i otrzymanie oceny jest dzienniczek praktyk. 

6. Praktyka zawodowa jest obowiązkowym przedmiotem objętym programem nauczania i jej 
odbycie jest warunkiem otrzymania promocji do klasy programowo wyższej. 

7. Szczegółowe zasady odbywania praktyki u pracodawcy zawiera Regulamin Praktyk Zawodo-
wych u Pracodawcy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich stanowiący załącznik 
do niniejszego statutu. 
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§ 34. 

1. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy kom-
puterze na zajęciach z informatyki lub innych przedmiotów prowadzonych z wykorzystaniem 
komputerów, po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły, na wniosek rodziców. Zwolnienie może 
dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

§ 35. 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na wypełnianie obowiązku 
nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą. 

§ 36. 

1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu blokując dostęp uczniom do treści, które mogą 
stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania za-
bezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

§ 37. Przerwy lekcyjne 

1. Przerwy lekcyjne trwają 5 minut, w tym jedna 15 minut. 

§ 38. Formy współpracy szkoły z rodzicami 

1. Współpraca Dyrektora szkoły z rodzicami odbywa się w szczególności poprzez: 

1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w statucie szkoły, m.in. organiza-
cją szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebra-
niach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I; 

2) udział Dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców; informowanie o bieżących problemach 
szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły; 

3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydak-
tycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami; 

4 ) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów 
Dyrektora. 

2. Współdziałanie w zakresie: 

1) doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego; 

2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły; 

3) zapewnienia pomocy materialnej uczniom. 

3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczący 
pracy szkoły bezpośrednio przez Dyrekcję, za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców, za po-
średnictwem Rady Rodziców. 

4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli: 
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1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego 
w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokład-
nych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach; 

2) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych. 

5. Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję szkoły): 

1) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych; 

2) ustalenie form pomocy; 

3) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole; 

4) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, 
współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie; 

5) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji zakończenia 
roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.); 

6) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, studniówkach; 

7) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana 
nieobecności przez uczniów. 

6. Indywidualne kontakty: 

1) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki 
w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach 
przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste; 

2) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych; 

3) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie uczniów (na wniosek rodziców) do 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

4) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, 
o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków 
określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (Rozdział X niniejszego statutu). 

7. Szkoła ma prawo do wymagania od rodziców: 

1) interesowania się wynikami nauczania i zachowania własnego dziecka; 

2) zakupienia niezbędnego wyposażenia szkolnego, 

3) obciążania rodziców kosztami za zawinione przez ich dziecko zniszczenie lub uszkodzenie 
sprzętu lub pomieszczeń szkolnych. 

8. Dla dobra uczniów: 

1) nauczyciele wspierają rodziców w sprawach rozwoju, kształcenia i wychowania ich dziecka; 

2) rodzice w miarę możliwości wspierają szkołę poprzez pomoc materialną, prace społeczne na 
rzecz szkoły i tworzenie przyjaznego klimatu w środowisku. 



27 

§ 39. Indywidualny tok nauki 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego progra-
mu nauki (ITN) zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U.2002, Nr 3, 
poz. 28) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok na-
uki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku 
nauki. 

2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się: 

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów; 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/semestru. 

3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym 
zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co 
najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji. 

5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z za-
kresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkol-
nego. 

7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1) uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów); 

2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia; 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - 
za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego; 

8. Wniosek składa się do Dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołą-
cza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia. 

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program 
nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący za-
jęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, peda-
gog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Peda-
gogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

12. Dyrektor szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej 
opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

13. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego 
programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nad-
zoru pedagogicznego. 
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14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny. 

15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby praco-
wać. 

16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela-opiekuna i usta-
la zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji (nie niższą niż 1 
godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie). 
17. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do 
klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego 
stopnia albo realizować program we własnym zakresie. 

18. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidu-
alnych; 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszyst-
kich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w kon-
sekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem. 

19. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w wymiarze 1 godziny tygodniowo lub 2 godzi-
ny co dwa tygodnie. 

20. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 

21. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przepro-
wadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

22. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasy-
fikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

23. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia. 

24. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 

25. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, na-
leży odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu 
szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne 
osiągnięcia ucznia”. 

§ 40. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 

1) dziennik lekcyjny; 

2) dziennik zajęć pozalekcyjnych, dokumentujący realizację godzin wg art. 42 Karty Nauczyciela. 

3. Dziennik lekcyjny zawiera: 

1) nazwisko i imię nauczyciela; 
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2) nazwę realizowanych zajęć; 

3) wykaz tematów zajęć poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich przepro-
wadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach. 

4) wykaz uczniów wchodzących w skład grupy wraz z podaniem symbolu oddziału macierzyste-
go; 

5) rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach; 

6) wykaz ocen cząstkowych w poszczególnych okresach szkolnych; 

7) wykaz ocen śródrocznych i rocznych. 

4. Nauczyciel, który jest zobowiązany do prowadzenia własnego dziennika lekcyjnego jest zobo-
wiązany wypełniać go z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej dokumenta-
cji szkolnej. 

5. Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art. 42 ust. 2 pkt. 2 
Karty Nauczyciela prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole. 

6. Dziennik zajęć pozalekcyjnych zawiera: 

1) imię i nazwisko nauczyciela; 

2) wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych semestrach; 

3) dokumentacje potwierdzającą zajęcia prowadzone jako: 

a) kółka zainteresowań, z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, tematyką 
poszczególnych zajęć; 

b) zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym, z tematyką zajęć, lista uczniów; 

c) zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych opieką. 

4) rozliczenie semestralne zrealizowanych godzin; 

5) wyniki ewaluacji; 

6) potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

7. Wychowawcy są zobowiązani do prowadzenia teczki wychowawcy, w której zamieszczane są 
informacje o uczniu i jego sytuacji. Wzór teczki przygotowuje pedagog szkolny, który jest zobo-
wiązany do utworzenia mapy potrzeb uczniów. 

8. Dziennik lekcyjny nauczyciela, dziennik zajęć pozalekcyjnych i teczka wychowawcy są własno-
ścią szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VIII. SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA 

§ 41. 

1. Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza Program Wychowawczy Szkoły oraz Szkolny Pro-
gram Profilaktyczny z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz dokonuje ich nowelizacji. 
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2. Rada Rodziców zapoznaje się z Programem Wychowawczym Szkoły oraz Szkolnym Progra-
mem Profilaktycznym. 

3. Działania szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
w szkole wspomagani przez Dyrekcje oraz pozostałych pracowników szkoły. Program wycho-
wawczy jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, 
społecznym i zdrowotnym. 

§ 42. 

1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na 
celu przygotowanie ucznia do: 

1) pracy nad sobą; 

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa; 

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, 
kultura osobista, uczciwość, dobroć, pracowitość, patriotyzm, poszanowanie godności, wrażli-
wość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja; 

4) rozwoju samorządności; 

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły, środowiska; 

6) budowanie poczucia przynależności i więzi ze szkołą; 

7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły akcepto-
wane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 

§ 43. 

1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. Preferuje się na-
stępujące postawy będące kanonem zachowania ucznia; 

1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły; 

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) potrafi prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokra-
tycznym państwie oraz w świecie; 

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z realizacji roli społecznej: ucznia, kolegi, dziecka, 
członka grupy, społeczeństwa, bycia Polakiem i Europejczykiem; 

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie 
wartości, określenia celów i dokonywania wyborów; 

6) jest zdolny do autorefleksji i nieustannie pracuje nad sobą; 

7) zna, rozumie i realizuje w życiu: zasady kultury bycia, zasady skutecznego komunikowania się, 
bezpieczeństwa oraz higieny pracy, akceptowany społecznie system wartości; 

8) chce i potrafi dążyć do realizacji własnych zamierzeń; 

9) potrafi diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 
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10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy; 

11) jest świadomy zagrożeń cywilizacyjnych współczesnego świata; 

12) potrafi asertywnie zachować się w sytuacjach ryzykownych, dokonać właściwego wyboru. 

§ 44. 

1. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły wychowawcy klas opracowują klasowe programy 
wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać na-
stępujące zagadnienia: 

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości; 

2) przygotowanie i wdrażanie ucznia do pracy nad własnym rozwojem; 

3) pomoc w tworzeniu systemu wartości. 

2. Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie: 

1) adaptacja; 

2) integracja; 

3) przydział ról społecznych, w klasie; 

4) wewnątrzklasowy system norm postępowania, określenie praw i obowiązków w klasie, szko-
le. 

3. Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami (wspólne uroczystości klasowe, 
szkolne, wycieczki, rajdy). 

4. Edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna. 

5. Kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji 
rodziców i uczniów. 

6. Wspólne narady wychowawcze. 

7. Tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb klasy. 

8. Aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska 

9. Podejmowanie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyzm. 

10. Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną 
zdrowia. 

11. Preorientacja zawodowa. 

§ 45. Formy współpracy z rodzicami 

1. Współpraca Dyrektora szkoły z rodzicami: 

1) zapoznanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w statucie szkoły, m.in. organizacją 
szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebra-
niach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas pierwszych; 
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2) udział Dyrektora w zebraniach Rady Rodziców - informowanie o bieżących problemach szkoły, 
zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły; 

3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydak-
tycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami; 

4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów 
Dyrektora. 

2. Współdziałanie w zakresie: 

1) doskonalenie organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego; 

2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły. 

3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących 
pracy szkoły zgłaszanych przez Radę Rodziców, Klasowe Rady Rodziców. 

4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli: 

1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego ce-
lem nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcia dokładnych 
informacji o stanie zdrowia ucznia, jego możliwościach i problemach; 

2) spotkania z rodzicami wg harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły; 

3) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych, 

4) ustalanie form pomocy; 

5) wprowadzanie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i w szkole; 

6) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, 
współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie; 

7) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia 
i zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów, imprezy klasowe); 

8) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, studniówkach, imprezach sporto-
wych; 

9) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania 
nieobecności przez uczniów. 

5. Indywidualne kontakty: 

1) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki 
w nauce poprzez rozmowy indywidualne bezpośrednie, telefoniczne, korespondencję; 

2) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie (za zgodą rodziców) do Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej; 

3) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami 
o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych wg warunków określo-
nych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
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ROZDZIAŁ IX. ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 46. 

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada budynek szkoły o łącznej powierzchni 820 m2 
oraz: 

1) 11 sal lekcyjnych do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) 7 pracowni szkolnych wyposażonych w nowoczesny i funkcjonalny sprzęt z dostępem do sieci 
Internet; 

3) siłownię; 

4) boisko szkolne; 

5) bibliotekę szkolną z Centrum Multimedialnym; 

6) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze; 

7) gabinet pielęgniarki szkolnej oraz gabinet pedagoga szkolnego; 

8) szatnię. 

§ 47. 

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

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa ar-
kusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły, na podstawie planu nauczania oraz 
planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stano-
wisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin 
przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finan-
sowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, oraz liczbę godzin zajęć 
prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. Do wykazu liczby godzin dodaje się 1 godzinę 
na każdy pełny etat, z wyłączeniem Dyrektora szkoły i zastępcy dyrektora szkoły. 

4. Arkusz przydziału czynności dla nauczycieli opracowuje Dyrektor szkoły. 

5. Zmiany do arkusza organizacji umieszczone są w aneksach. 

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Dyrektor szkoły ustala tygodniowy 
rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

§ 48. 

1. Dyrektor szkoły opracowuje roczny plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 

§ 49. 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie: 
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1) pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nau-
czycieli lub szkołą wyższą; 

2) skierowanie wystawionego przez zakład kształcenia lub szkołę wyższą, za zgodą Dyrektora 
szkoły i nauczyciela podejmującego opiekę nad praktykantem. 

§ 50. Biblioteka szkolna i Centrum Multimedialne 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 
dydaktyczno-wychowawczych, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz inne 
osoby na ogólnie przyjętych zasadach. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczenie ich poza bibliotekę; 

3) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej; 

4) korzystanie z technologii informacyjnej; 

4. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor szkoły tak, aby umożliwić dostęp do jej zbiorów pod-
czas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

5. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róż-
nych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów oraz pogłębianie nawyku 
uczenia się; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

6. Zadania nauczyciela-bibliotekarza obejmują również pracę pedagogiczną i prace organizacyj-
no-techniczne określone w programie pracy biblioteki szkolnej: 

1) w ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz: 

1.1) udostępnia zbiory w wypożyczalni i czytelni; 

1.2) udziela potrzebnych czytelnikom informacji; 

1.3) udziela porad przy wyborze lektury; 

1.4) współpracuje z nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami, z innymi bibliotekami przy 
realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, rozwijaniu kultury czytelniczej i przygoto-
waniu do samokształcenia; 

1.5) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u 
uczniów nawyki czytania i uczenia się; 
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1.6) informuje na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej o 
poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach, 

1.7) prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne impre-
zy czytelnicze); 

1.8) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

1.9) udostępnia zbiory zgodnie z Regulaminem biblioteki. 

2) w ramach prac organizacyjno-technicznych nauczyciel bibliotekarz w szczególności: 

2.1) planuje pracę biblioteki na bieżący rok szkolny; 

2.2) troszczy się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu biblioteki; 

2.3) gromadzi i opracowuje zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bibliogra-
ficznymi; 

2.4) przeprowadza konserwację i selekcję księgozbioru; 

2.5) prowadzi statystykę wypożyczeń i dziennik pracy biblioteki; 

2.6) składa do dyrektora szkoły semestralne i roczne sprawozdania z pracy biblioteki i oceny sta-
nu czytelnictwa w szkole; 

2.7) dokonuje na wniosek dyrektora scontrum zbiorów raz na 5 lat.  

7. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów biblioteki określa Regulamin Biblioteki i Centrum 
Multimedialnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich stanowiący załącznik do 
niniejszego statutu. 

§ 51. Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy 

1. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: oddziałowe, przedmiotowe, problemo-
wo-zadaniowe. 

2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane. 

3. Plany działania zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty przeka-
zane Dyrektorowi szkoły. 

§ 52. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy. 

2. Zadania zespołu to: 

1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego 
i zawodowego; 

2) korelowanie i ustalenie sposobów realizacji treści programowych przedmiotów, bloków i ście-
żek edukacyjnych w trakcie realizacji oraz ewentualnego ich modyfikowania w razie potrzeby, 
a także porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów; 
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3) uzgodnienie harmonogramu prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów w danym se-
mestrze; 

4) wnioskowanie do dyrektora Szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych, opie-
kuńczych i profilaktycznych. 

4. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy. 

§ 53. 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe: 

1) zespół przedmiotów humanistycznych; 

2) zespół przedmiotów ścisłych; 

3) zespół przedmiotów zawodowych. 

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora szkoły przewodniczący zespołu. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego to: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nau-
czania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych oraz wybór programu naucza-
nia; 

2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z grupą przedmiotów takich jak: wy-
stawy, konkursy, wycieczki; 

3) wspólne opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz metod badania wyników nauczania; 

4) nadzór nad przygotowaniem uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów zawodowych, ma-
tury; 

5) opiniowanie autorskich programów nauczania; 

6) organizowanie lekcji koleżeńskich oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczy-
cieli oraz udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych; 

7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu ich wyposażenia. 

§ 54. 

1. W razie zaistnienia szczególnej sytuacji Dyrektor szkoły powołuje zespół problemowo-
zadaniowy, którego pracą kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły na wniosek 
zespołu. 

2. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie po-
szczególnych zadań. 

§ 55. 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wy-
chowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia lub innej 
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organizacji, wyraża Dyrektor szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. 

 

ROZDZIAŁ X. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

§ 56. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty art. 22 ust. 2 pkt. 4 (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 
poz. 329, z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.). 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). 

§ 57. Założenia systemu oceniania 

1. Technikum Nr 3 w Końskich tworzy i nowelizuje Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) 
osiągnięć szkolnych uczniów. 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania uczniów Technikum Nr 3 w Końskich stanowi integralną 
część statutu szkoły. 

3. Niniejszy dokument jest dostosowany do aktualnie obowiązujących aktów prawnych w oświa-
cie. 

4. Wprowadzenie WSO w szkole ma na celu poinformowanie uczniów i rodziców o poziomie 
osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu, pomoc i motywowanie ucznia do samodziel-
nego planowania swojego rozwoju oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej nauczyciela. 

5. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele poszczegól-
nych zajęć edukacyjnych i po konsultacjach w zespołach przedmiotowych zostają one zawarte 
w Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO). 

6. Na początku roku szkolnego każdy nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania uczniów 
o wymaganiach z poszczególnych zajęć edukacyjnych (informacja o podaniu kryteriów wymagań 
musi mieć swoje odzwierciedlenie w zapisie tematu) i sposobach sprawdzania osiągnięć eduka-
cyjnych uczniów. Wymagania muszą być zgodne z podstawą programową zajęć edukacyjnych 
i ścieżek międzyprzedmiotowych.  

7. O zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz o obowiązującym WSO informuje uczniów 
i rodziców wychowawca na początku roku szkolnego. 

8. Wszyscy nauczyciele, a zwłaszcza poloniści, matematycy i nauczyciele języków obcych na po-
czątku cyklu edukacyjnego są zobowiązani do rozpoznania poziomu opanowanych przez 
uczniów umiejętności, szczególnie sprawności pisania, analizowania tekstów, rozwiązywania za-
dań problemowych i złożonych oraz do podjęcia stosownych form i metod pracy edukacyjnej ce-
lem zminimalizowania bądź redukcji stwierdzonych deficytów. 
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9. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 
oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orze-
czenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w 
uczeniu się lub inną pinię poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazującą na potrzebę takie-
go dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach 1-3, który jest objęty po-
mocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych po-
trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia do-
konanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia okre-
ślonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

  

§ 58. Strategia oceniania 

1. Wprowadzony system oceniania ma zapewnić: 

1) pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia; 

2) ukierunkowanie jego samodzielnej pracy; 

3) wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny; 

4) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we 
własnym działaniu; 

5) nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań; 

6) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom o realizacji 
założonych wymagań edukacyjnych. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów należy rozważać w kategoriach oceny poziomu 
ukształtowanych umiejętności, zarówno praktycznych jak i intelektualnych. 

3. Celem oceniania nie może być tylko stopień szkolny, ale przede wszystkim konkretna infor-
macja dla ucznia: 

1) o stanie jego osiągnięć - jakie umiejętności ma już ukształtowane; 

2) o sukcesach - jaki najwyższy poziom wymagań uczeń już osiągnął; 

3) o brakach, porażkach - jakie braki i w zakresie których poziomów wymagań ma uczeń. 

4. Informacja ta pozwoli uzupełnić mu braki, zaprezentować swoje osiągnięcia. W ten sposób 
uczeń staje się współodpowiedzialny za efekty swojego kształcenia. Uczeń będzie mógł samo-
dzielnie określić, jakie umiejętności i jaki ich poziom jest w stanie osiągnąć. Takie podejście do 
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oceniania osiągnięć edukacyjnych wyzwoli u młodzieży większe ambicje i kreatywność, a jedno-
cześnie ukształtuje w niej umiejętność oceny własnych, realnych możliwości edukacyjnych czy 
przyszłej kariery zawodowej. Taki sposób oceniania stawia uczniów i nauczycieli w roli partne-
rów. Ocena zaś spełnia znaczącą, konstruktywną i motywacyjną rolę w działaniach ucznia. Pod-
stawowym celem opracowanego systemu jest pomoc młodzieży w rozpoznawaniu uzdolnień, 
w wyborze wartości społecznie pożądanych i stymulowaniem jej rozwojem intelektualnym. 

§ 59. Podstawowe zasady oceniania 

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów występuje w całym procesie kształ-
cenia. Są to dwie czynności, które charakteryzują się odmiennymi cechami, zazębiają się i nie da 
się ich rozdzielić. 

2. Rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, a także o bra-
kach i trudnościach napotkanych w procesie uczenia się. 

3. Ocenie towarzyszy refleksja dotycząca doskonalenia dalszej pracy ucznia i nauczyciela. 

4. Oceny są informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, Dyrektora szkoły i nadzoru pedago-
gicznego o: 

1) efektywności procesu nauczania i uczenia się; 

2) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem; 

3) postępach uczniów. 

5. Aby śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna odzwierciedlała pełny obraz osiągnięć i trudno-
ści ucznia należy przestrzegać zasad: 

1) jawne i systematyczne wystawianie ocen cząstkowych; 

2) każda wystawiona ocena z odpowiedzi ustnej winna być opatrzona komentarzem wskazują-
cym mocne i słabe strony wypowiedzi; 

3) wszystkie oceny cząstkowe winne być rejestrowane oraz brane pod uwagę przy klasyfikacji 
śródrocznej i końcoworocznej; 

4) duże znaczenie przywiązywać będziemy do klasowej pracy pisemnej, zaznaczonej w dzienniku 
czerwonym kolorem; 

5) systematycznie sprawdzamy prace domowe, aby motywowały ucznia do solidnej pracy; 

6) rzetelnie oceniamy wypowiedzi ustne zarówno z materiału omawianego wcześniej jak też za 
aktywność na lekcji bieżącej; 

7) stosujemy pełną, sześciostopniową skale ocen, dodając ewentualne plusy i minusy; 

8) ocena śródroczna jest oceną informacyjną, na ocenę roczną składają się oceny zdobyte w ca-
łym roku szkolnym; 

9) oceny w wyznaczonych rubrykach w dzienniku lekcyjnym wpisuje nauczyciel przedmiotu 
w taki sposób, aby nie mogły być dopisywane; 
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10) wystawiając ostateczne oceny z zajęć edukacyjnych, których cykl nauczania kończy się w da-
nym roku szkolnym nauczyciel może, zależnie od specyfiki przedmiotu, wziąć pod uwagę doko-
nania ucznia w klasach młodszych; 

11) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu 
na zasadach określonych przez nauczycieli, a zasady wglądu do prac maturalnych reguluje We-
wnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego; 

12) rodzice uczniów są systematycznie informowani o postępach swoich dzieci, a każda przeka-
zywana informacja winna być zarejestrowana w dokumentacji wychowawcy klasy; 

13) w przypadku testów i sprawdzianów stosuje się jednakową dla całej szkoły zasadę oceniania 
pracy według następującej skali: 

Lp. Oceny Procent uzyskanych punktów 

1. niedostateczny (1) 0 - 29% 

2. dopuszczający (2) 30 - 49% 

3. dostateczny (3) 50 - 69% 

4. dobry (4) 70 - 85% 

5. bardzo dobry (5) 86 - 100% 

6. celujący (6) odpowiedź wykracza poza wymagania programowe 

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię albo etykę, do średniej 
ocen, wlicza się ocenę roczną (śródroczną) uzyskaną z tych zajęć. 

7. Ważnym punktem oceniania jest punktualne wystawianie ocen śródrocznych (rocznych) co 
należy rozumieć jako: 

1) poinformowanie ucznia oraz rodziców ucznia o przewidywanych dla niego rocznych (śród-
rocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfi-
kacyjnej na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Pisemną in-
formację o przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawca klasy przekazuje uczniowi 
celem przedstawienia rodzicom (opiekunom). Odbiór informacji i zobowiązanie do przekazania 
jej rodzicom uczeń potwierdza podpisem w dzienniku. W uzasadnionych przypadkach informa-
cję szkoła przesyła listem poleconym. 

2) wystawienie oceny niedostatecznej lub nieklasyfikowanie na tydzień przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej i poinformowanie o niej ucznia. 

8. Osiąganie dobrych wyników w nauce w równym stopniu leży w interesie ucznia, nauczyciela 
i rodziców. 

9. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona przez nauczyciela jest ostateczna, ale 
uczeń lub jego rodzice mają prawo wystąpić do Dyrektora szkoły z: 

1) prośbą o egzamin klasyfikacyjny w przypadku długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności 
w szkole;  
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2) prośbą o egzamin klasyfikacyjny w przypadku długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecno-
ści w szkole. W tym przypadku zgoda na egzamin klasyfikacyjny jest zależna od decyzji Rady Pe-
dagogicznej. Egzamin odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. Termin eg-
zaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

Uczeń chcący zdawać egzamin klasyfikacyjny w tym przypadku musi złożyć podanie do Dyrekto-
ra szkoły na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Egzaminy klasyfi-
kacyjne (związane z różnicami w programach nauczania) wyznacza się również uczniom przyję-
tym z innego typu szkoły, w terminach uzgodnionych, najpóźniej do najbliższej klasyfikacji. 

3) prośbą o egzamin poprawkowy przy jednej lub dwóch ocenach niedostatecznych z obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych. Podanie o egzamin poprawkowy należy złożyć do Dyrektora szkoły, 
najpóźniej 3 dni po ostatnim klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Egzamin popraw-
kowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 
jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalo-
na niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 
zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

W przypadku gdy Dyrektor szkoły stwierdzi, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa do-
tyczącymi trybu ustalania tej oceny, powoływana jest komisja do przeprowadzenia egzaminu 
klasyfikacyjnego. W przypadku oceny zachowania Rada Pedagogiczna ustala ocenę w drodze 
głosowania zwykłą większością głosów. 

10. W każdym przypadku egzamin odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły 
W przypadku losowym Dyrektor może wyrazić zgodę na inny termin, nie później niż do 30 wrze-
śnia danego roku.  

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedosta-
teczna roczna ocena może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego może uzyskać promocję do klasy progra-
mowo wyższej, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nau-
czania, realizowane w klasie programowo wyższej. Decyzję o promowaniu w takim przypadku 
podejmuje Rada Pedagogiczna kierując się sytuacją ucznia (np. długotrwała choroba, tragedia 
rodzinna). 
§ 60. Szczegółowe zasady oceniania 

1. Ocenianie bieżące: 

1) poszczególne zespoły przedmiotowe określają wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych 
i jego wymiaru godzin formę i liczbę zadań obowiązujących każdego ucznia w danym okresie; 

2) ustalone dla każdych zajęć edukacyjnych pensum musi być respektowane przez wszystkich 
nauczycieli danego przedmiotu w szkole, nie wyklucza jednak możliwości wprowadzenia dodat-
kowych składników oceniania; 
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3) każdej formie oceniania zajęć edukacyjnych, stanowiącej składnik obowiązującego pensum 
wymagań odpowiada 1 ocena cząstkowa w dzienniku; 

4) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności podczas jednej z obowiązujących procedur oce-
niania uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w trybie i terminie 
określonym przez nauczyciela, jednak wyłącznie w czasie zajęć szkolnych z danych zajęć eduka-
cyjnych. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności lub unikaniu sprawdzenia osiągnięć 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

5) uczeń powinien być oceniany co najmniej raz w miesiącu przy 3 i więcej godzinach nauczania 
w tygodniu, co najmniej raz na 6 tygodni przy 2 godzinach nauczania w tygodniu i co najmniej 
raz na 8 tygodni przy 1 godzinie nauczania w tygodniu; 

6) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli 
brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie na-
uczania; 

7) uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z danej formy oceniania w trybie 
ustalonym przez nauczycieli w terminie do dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzianu; 

8) ocena z poprawy odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprzedniej, przy czym oby-
dwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej (rocznej); 

9) w końcu roku szkolnego uczniowi zagrożonemu przysługuje jedna pisemna poprawa z mate-
riału wskazanego przez nauczyciela; 

10) uczeń traci prawo do w/w zaliczenia, jeśli w ciągu roku otrzymał co najmniej 75% ocen nie-
dostatecznych. 

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna: 

1) Ustalając śródroczna/roczną ocenę klasyfikacyjną nauczyciel bierze za podstawę średnią ocen 
cząstkowych (sposób jej ustalenia jest opisany szczegółowo w poszczególnych PSO), a ponadto 
uwzględnia zaangażowanie ucznia w naukę przedmiotu, czynne uczestnictwo w zajęciach lekcyj-
nych, przyrost jego wiadomości i umiejętności. Podstawę oceny klasyfikacyjnej stanowi następu-
jąca tabela.  

Ocena Średnia ocen 

niedostateczny 1,80 i mniej 

dopuszczający 1,81 - 2,60 

dostateczny 2,61 - 3,60 

dobry 3,61 - 4,60 

bardzo dobry 4,61 - 5,00 

celujący powyżej 5,01 
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2) klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym w ostatnim tygo-
dniu pierwszego semestru; 

3) klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych; 

4) klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia za cały rok 
szkolny ze wszystkich zajęć określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu ocen klasy-
fikacyjnych z tych zajęć; 

5) ocena klasyfikacyjna roczna wynika z ocen cząstkowych uzyskanych w drugim semestrze roku 
szkolnego i uwzględnia ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz postęp edukacyjny ucznia; 

6) ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona 
tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Uczeń, który nie zda egzaminu poprawkowego, raz 
w ciągu danego etapu edukacyjnego, może uzyskać promocję do klasy programowo wyższej pod 
warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane 
w klasie programowo wyższej. Rada pedagogiczna może podjąć decyzje o promowaniu do kolej-
nej klasy ucznia, który z powodu wyjątkowych zdarzeń losowych (np. długotrwała choroba, tra-
gedia rodzinna) nie opanował wymaganego materiału. 

7) zmiana grupy językowej (początkujący/zaawansowany) może nastąpić w wyjątkowych przy-
padkach na wniosek ucznia i jego rodziców lub nauczyciela; 

8) zmiana klasy może nastąpić, w wyjątkowych wypadkach, na wniosek ucznia bądź jego rodzi-
ców za zgodą Rady Pedagogicznej pod warunkiem zaliczenia różnic programowych wynikających 
z planów nauczania; 

9) przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, nauczyciele są zobowiązani odpowiednio wy-
soko oceniać systematyczne uczęszczanie ucznia na zajęcia oraz jego zaangażowanie podczas 
wykonywania ćwiczeń (niezależnie od osiąganych wyników) oraz aktywność ucznia w działa-
niach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej 

10) na podstawie opinii lekarza dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwi-
czeń na zajęciach wychowania fizycznego lub też z realizacji całości zajęć wychowania fizyczne-
go, zajęć komputerowych lub informatyki. Zwolnienie obejmuje okres podany w opinii lekarza. 
Uczeń posiadający stwierdzoną (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
inne specjalistycznej) wadę słuchu, głęboką dysleksję rozwojową, afazję, niepełnosprawności 
sprzężone, autyzm (w tym zespół Aspergera) może być zwolniony na wniosek rodzi-
ców/opiekunów z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. W każdym przypadku stosowne 
dokumentację dla zwolnienia w całym roku szkolnym należy złożyć do 15 września danego roku. 
Jeśli okres zwolnienia uniemożliwia wystawienie śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć, 
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

11) roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych organizowanych u praco-
dawcy ustala opiekun praktyk zawodowych lub kierownik szkolenia praktycznego. 

3. Rodzaje pomiaru dydaktycznego: 

1) formy kontroli postępów w nauce: 
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a) zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał oraz lekcji powtó-
rzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie i jednocześnie kontrolę wiadomości; 

b) kierowanie do uczniów poleceń (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie lub pi-
semnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym, przy mapie, bądź za pomocą komputera; 

c) prace klasowe, sprawdziany i testy sprawdzające w postaci pracy pisemnej; 

d) analiza i ocena prac domowych sporządzanych w zeszytach przedmiotowych; 

e) samodzielne przygotowanie przez uczniów tematów, zagadnień, prezentacji, projektów; 

f) udział uczniów w olimpiadach, konkursach, turniejach, przeglądach. 

2) nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia, oddania i omówienia sprawdzianów i kartkówek 
w terminie do 2 tygodni, wyjątek stanowią poloniści, których obowiązuje termin do 3 tygodni. 
Jeśli nauczyciel nie wywiąże się z danego terminu, nie może do dziennika wpisać ocen niedosta-
tecznych. W przypadku niedyspozycji nauczyciela lub ferii termin oddania zostaje wydłużony 
o czas absencji lub okres świąt. Tylko w przypadku spełnienia w/w warunku uczeń może pisać 
kolejny sprawdzian. 

3) nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania prac klasowych, sprawdzianów oraz testów 
mających postać dokumentu papierowego w swojej dokumentacji do końca semestru, w którym 
zostały napisane oraz udostępniania ich uczniowi i jego rodzicom do wglądu na miejscu; 

4) prace pisemne obejmują więcej niż 3 lekcje muszą być zapowiedziane z co najmniej tygo-
dniowym wyprzedzeniem i potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym; 

5) dopuszcza się przeprowadzenie w danej klasie w ciągu jednego dnia maksymalnie jednej pra-
cy pisemnej dłuższej lub dwóch sprawdzianów z różnych przedmiotów; 

6) krótkie prace pisemne (tzw. kartkówki) obejmujące trzy ostatnie lekcje mogą być przeprowa-
dzone bez wcześniejszej zapowiedzi; 

7) dopuszcza się przeprowadzenie w danej klasie w ciągu tygodnia 3 prac pisemnych; 

8) jeżeli termin uzgodnionego sprawdzianu ulega zmianie na wniosek uczniów, nauczyciela nie 
obowiązuje powyższy zapis; 

9) pierwszy dzień po feriach, świętach jest wolny od pytania i kartkówek; 

10) uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Przy 1 godzinie tygodniowo jest to 1 raz, 
przy 2 i więcej godzinach w tygodniu 2 razy w danym semestrze roku szkolnego; 

11) nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić przed rozpoczęciem odpytywania/zgłoszenie przez 
ucznia nieprzygotowania w chwili wywołania do odpowiedzi jest równoznaczne z otrzymaniem 
oceny niedostatecznej, uczeń nie może zgłosić nieprzygotowanie w wypadku zapowiedzianego 
sprawdzianu. 

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 

1) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z przedmiotów informatycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 
wszystkim formę zajęć praktycznych; 
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2) część pisemna egzaminu powinna trwać 45 minut, w przypadkach podyktowanych specyfiką 
przedmiotu czas ten może być wydłużony; 

3) stopień trudności zadań powinien być dostosowany do poziomu wymagań na ocenę dopusz-
czającą określoną zgodnie z kryteriami WSO; 

4) w części ustnej uczniom należy zagwarantować czas na przygotowanie się do odpowiedzi ust-
nej - 15 minut; 

5) na uczniu spoczywa obowiązek takiego zaplanowania toku wypowiedzi ustnej, by w ciągu 15 
minut zaprezentować odpowiedź na przedstawione pytania; 

6) tematykę zestawu pytań do obydwu części egzaminu z danego przedmiotu ustala zespół nau-
czycieli danego przedmiotu, a zatwierdza Dyrektor szkoły; 

7) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły w ostatnim ty-
godniu ferii letnich. W skład komisji wchodzą: Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący sta-
nowisko kierownicze w szkole jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako 
członek komisji; 

8) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład ko-
misji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną 
ocenę; 

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

10) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez Dyrektora, nie później niż do końca września; 

11) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego może uzyskać promocję do klasy progra-
mowo wyższej, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nau-
czania, realizowane w klasie programowo wyższej; 

12) dokumentacja z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego jest udostępniana uczniowi 
i jego rodziców do wglądu na miejscu.  

6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego: 

1) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 
wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyj-
nych. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzi-
ce/opiekunowie ucznia. 

2) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z przedmiotów informatycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 
wszystkim formę zajęć praktycznych; 
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3) część pisemna egzaminu powinna trwać 45 minut, w przypadkach podyktowanych specyfiką 
przedmiotu czas ten może być wydłużony; 

4) w części ustnej uczniom należy zagwarantować czas na przygotowanie się do odpowiedzi ust-
nej - 15 minut; 

5) na uczniu spoczywa obowiązek takiego zaplanowania toku wypowiedzi ustnej, by w ciągu 15 
minut zaprezentować odpowiedź na przedstawione pytania; 

6) tematykę zestawu pytań do obydwu części egzaminu z danego przedmiotu ustala zespół nau-
czycieli danego przedmiotu, a zatwierdza Dyrektor szkoły; 

7) termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego ro-
dzicami (prawnymi opiekunami); 

8) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, ustalonym przez 
Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami; 

9) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu dołącza 
się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10) dokumentacja z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana uczniowi 
i jego rodziców do wglądu na miejscu. 

§ 61. Kryteria oceniania osiągnięć w nauce 

1. Szkolne zespoły przedmiotowe winny sporządzić rejestry wymagań dla poszczególnych 
przedmiotów, które zostaną zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

2. Oceny wyraża się w stopniach szkolnych wg następującej skali: 

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny  ndst 1 

3. Szczegółowe kryteria oceniania: 

1) stopień niedostateczny (1): 

a) na ocenę niedostateczną oceniony winien być uczeń, który nie spełnia wymagań z poziomu 
stopnia dopuszczający i nie rokuje nadziei na uzupełnienie wiedzy wynikającej z podstawy pro-
gramowej. 

2) stopień dopuszczający (2): 



47 

a) uczeń dysponuje niepełną wiedzą konieczną z punktu widzenia wymagań programowych; 

b) popełnia liczne błędy w zakresie wiedzy merytorycznej i sposoby jej prezentowania; 

c) przy pomocy nauczyciela opowiada na pytania o niewielkim stopniu trudności; 

d) niski poziom wiedzy ucznia nie przekreśla możliwości dalszej nauki; 

e) rokuje nadzieję na uzupełnienie wiedzy programowej. 

3) stopień dostateczny (3): 

a) uczeń zna podstawy programowe; 

b) uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je umieścić w czasie i przestrzeni; 

c) potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji i wykonać typowe zadania; 

d) formułuje proste wnioski; 

e) popełnia nieliczne błędy rzeczowe i językowe; 

f) posiada skromny zasób słownictwa. 

4) stopień dobry (4): 

a) zasób wiedzy ucznia mieści się w ramach obowiązującego programu; 

b) odpowiedzi zawierają wymagane treści, są samodzielne i poprawne pod względem języko-
wym; 

c) uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy; 

d) zdarzają się czasem drugorzędne błędy merytoryczne; 

e) potrafi interpretować fakty, interpretować ich przyczyny i skutki. 

5) stopień bardzo dobry (5): 

a) uczeń posiada pełny zasób wiedzy mieszczący się w ramach obowiązującego programu; 

b) swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi; 

c) aktywnie uczestniczy w lekcji; 

d) samodzielnie rozwiązuje nietypowe problemy; 

e) dociera do źródeł informacji; 

f) dotrzymuje terminów wykonania zadań. 

6) stopień celujący (6): 

a) uczeń wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem; 

b) spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, ale wykracza poza obowiązujący program nauczania; 

c) biegle operuje zdobytą wiedzą, samodzielnie rozwiązuje problemy; 

d) dojrzale ocenia fakty i wydarzenia; 

e) korzysta z pozapodręcznikowych źródeł informacji, do których potrafi samodzielnie dotrzeć; 
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f) umie bronić własnego stanowiska posługując się odpowiednio dobranymi argumentami; 

g) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zawodowych; 

h) dotrzymuje terminów wykonania zadań. 

§ 62. Promowanie uczniów 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasy-
fikacyjne wyższe od niedostatecznej. Ponadto uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego 
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 
może uzyskać promocję do klasy programowo wyższej, pod warunkiem że te obowiązkowe zaję-
cia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

2. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania.  

3. W przypadku szkoły kończącej się maturą świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 
otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych ujętych na świa-
dectwie w całym cyklu kształcenia co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę za-
chowania. 

4. Uczeń zdaje z nagrodą w przypadku uzyskania średniej ocen co najmniej 4,3 bez oceny do-
puszczającej oraz co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania. 

5. Uczeń otrzymuje tytuł „Złoty Absolwent” w przypadku uzyskania w całym cyklu kształcenia 
średniej ocen co najmniej 5,0 lub jest laureatem olimpiady (konkursu przedmiotowego) przy-
najmniej na szczeblu wojewódzkim. 

6. Uczniowi uczęszczającemu na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej 
ocen, o których mowa w § 62 ust. 2-5, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane 
z tych przedmiotów. 

§ 63. Ocena zachowania 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

2. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego 
kulturze osobistej, jego postawie wobec nauczycieli, kolegów i innych osób. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
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5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

5. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając: 

1) pozytywne i negatywne opinie nauczycieli i innych, pracowników szkoły, którzy powinni prze-
kazywać je na bieżąco wychowawcy lub wpisywać do dziennika lekcyjnego; 

2) opinie uczniów o zachowaniu swoich kolegów; 

3) opinie ocenianego ucznia; 

4) stwierdzone zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, które mają wpływ na zachowanie 
ucznia. 

6. Propozycję oceny ustala wychowawca jawnie w obecności klasy. 

7. Terminy proponowania i ustalenia oceny zachowania powinny być zgodne z zasadami szkol-
nego systemu oceniania. 

8. Ocenianie zachowania winno być dokonywane w taki sposób, aby: 

1) zachowana była zasada indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych; 

2) motywowało ucznia do doskonalenia własnej osobowości i postępowania zgodnie z obowią-
zującymi normami moralnymi i celami wychowawczymi szkoły. 

9. Ocena zachowania winna wyrażać opinię o: 

1) wypełnianiu obowiązków ucznia, a w szczególności: 

a) osiąganie najwyższych - w stosunku do własnych możliwości wyników w nauce; 

b) pilności i systematyczności w nauce; 

c) wytrwałości i samodzielności w pokonywaniu trudności; 

2) identyfikacji z celami społecznie uznanymi, wartościowymi: 

a) wywiązywanie się z zadań nałożonych przez szkołę, organizacje uczniowskie lub przyjętych 
dobrowolnie; 

b) umiejętność pracy w zespole, współodpowiedzialność za poziom pracy zespołu; 
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c) troska o mienie szkoły; 

d) inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły i środowiska. 

3) przestrzeganie norm współżycia społecznego i przyjętych zasad dobrego wychowania: 

a) uczciwości i lojalności w codziennym postępowaniu; 

b) dbałości o kulturę słowa, umiejętności prowadzenia kulturalnej rozmowy; 

c) pomoc i życzliwość wobec kolegów szkolnych; 

d) szacunek dla nauczycieli i rodziców; 

e) troska o własny rozwój, prawdomówność, poczucie godności; 

f) dbałość o własne zdrowie, nie uleganie nałogom, pomoc innym w rezygnacji z nałogów; 

g) dbałość o higienę osobistą estetykę i wygląd otoczenia. 

10. Szczegółowe kryteria ocen zachowania: 

1) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria: 

a) wyróżnia się właściwą postawą w stosunku do obowiązków szkolnych; 

b) jest wytrwały i samodzielny w pogłębianiu wiedzy i rozwoju własnej osobowości; 

c) jego stosunek do ludzi jest wzorowy, może być wzorcem godnym naśladowania; 

d) dba o kulturę słowa, higienę osobistą, estetykę otoczenia; 

e) aktywnie działa w szkole (samorząd szkolny, organizacje szkolne, prace na rzecz szkoły i śro-
dowiska) i poza nią; 

f) aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych (nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności ani 
spóźnień); 

g) dba o dobre imię szkoły i reprezentuje szkołę na zewnątrz w olimpiadach, konkursach, prze-
glądach, turniejach. 

2) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia większość poniższych kryteriów: 

a) przykładnie spełnia obowiązki szkolne; 

b) jest wytrwały w pogłębianiu wiedzy i rozwoju własnej osobowości; 

c) działa społecznie na terenie klasy i poza nią; 

d) jest koleżeński; 

e) prezentuje wysoką kulturę osobistą; 

f) aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych (nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych). 

3) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który spełnia większość poniższych kryteriów: 

a) solidnie wypełniający podstawowe obowiązki; 

b) przestrzega zapisy Statutu Szkoły; 
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c) mający drobne i sporadyczne uchybienia w zachowaniu, które natychmiast koryguje i popra-
wia; 

d) umiejący krytycznie spojrzeć na siebie, wskazując słabe i mocne strony; 

e) dba o kulturę słowa, jego sposób bycia nie narusza niczyjej godności; 

f) nie ulega nałogom; 

g) którego liczba godzin opuszczonych zajęć oraz ich usprawiedliwienia nie budzą zastrzeżeń wy-
chowawcy. 

4) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, którego dotyczy większość poniższych kryteriów: 

a) wypełnia większość podstawowych obowiązków szkolnych; 

b) zdarza mu się popełniać błędy w zachowaniu, odstępować od obowiązujących zasad etycz-
nych, ale pod wpływem wychowawcy lub nauczyciela w widoczny sposób dąży do poprawy; 

c) cechuje go brak samokrytycyzmu; 

d) sporadycznie zdarzają mu się uchybienia regulaminowe; 

e) nie dba o mienie szkolne i indywidualne; 

f) często opuszcza zajęcia lekcyjne, a sposób usprawiedliwiania nieobecności budzi zastrzeżenia 
wychowawcy (do 30 godzin nieusprawiedliwionych). 

5) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, którego dotyczy większość z poniższych zapi-
sów: 

a) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

b) narusza normy współżycia społecznego; 

c) rażąco zaniedbuje podstawowe obowiązki ucznia (łamie zapisy Statutu Szkoły); 

d) nie poddaje się oddziaływaniom wychowawczym; 

e) prezentuje niski poziom kultury osobistej; 

f) nie przejawia pozytywnych form aktywności na lekcjach i w życiu szkoły; 

g) dewastuje mienie szkolne i prywatne; 

h) nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne z nieuzasadnionych przyczyn (od 30 do 80 godzin nie-
usprawiedliwionych); 

6) zachowanie naganne otrzymuje uczeń, którego dotyczy co najmniej jeden z poniższych zapi-
sów: 

a) ulega nałogom i ma destrukcyjny wpływ na grupę rówieśniczą; 

b) popada w konflikt z prawem, a próby pozytywnego oddziaływania nie dają spodziewanych re-
zultatów; 

c) wagaruje, nieobecności nieusprawiedliwione przekraczają 80 godzin. 

11. Za wyjściową ocenę zachowania uznajemy ocenę dobrą, która: 



52 

1) za szczególne wyróżnienia może być podniesiona do bardzo dobrej lub wzorowej; 

2) z powodu nie dopełnienia obowiązków stosownie do ich wagi obniżona do poziomu oceny 
poprawnej, nieodpowiedniej lub nagannej. 

12. Ocenę naganną stosować należy tylko w przypadku, gdy uczeń mimo podjętych oddziaływań 
wychowawczych, nie wykazuje chęci poprawy. 

13. W przypadku, gdy nieobecności nieusprawiedliwione ucznia przekraczają 30 godzin fre-
kwencja jest najważniejszym składnikiem oceny zachowania i powoduje jej obniżenie, a gdy 
przekroczy 100 godzin w semestrze, wychowawca ma obowiązek wnioskować do Rady Pedago-
gicznej o uruchomienie procedury skreślenia z listy uczniów. 

14. Nie wpisuje się nieobecności uczniom reprezentującym szkołę w konkursach, olimpiadach, 
turniejach, przeglądach, będącym na zawodach sportowych, promującym osiągnięcia szkoły w 
środowisku. Obowiązek odnotowania uczestnictwa w w/w formach reprezentowania szkoły 
spoczywa na wychowawcy klasy 

15. Porzucenie szkoły przez ucznia skutkuje skreśleniem z listy uczniów bez względu na wiek, 
gdyż uczniowie szkoły nie są objęci obowiązkiem szkolnym jako absolwenci gimnazjum (art. 39 
ust. 2 i 2a oraz art. 15 ust 1 i 2 ustawy o systemie oświaty). Przez porzucenie rozumie się nie-
usprawiedliwione nieobecności powyżej 100 godzin w semestrze bez stosownych wyjaśnień. 
Szkoła jest zobowiązana do: 

1) powiadomienia ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) o ryzyku skreślenia; 

2) wyznaczenia terminu złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków edukacyjnych. 

16. Skreślenie z listy uczniów jest decyzją administracyjną, którą podejmuje Dyrektor na pod-
stawie uchwały Rady Pedagogicznej i opinii Samorządu Szkolnego. 

17. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca musi po-
informować ucznia o ocenie zachowania. 

18. O ocenie nieodpowiedniej i nagannej należy także poinformować rodziców ucznia w trybie 
gwarantującym dotarcie informacji przed klasyfikacją. 

19. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

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

§ 64. Tryb odwoławczy 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie, jeśli uznają, że roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny (przez tryb rozu-
mie się: rytmiczne ocenianie ucznia, informowanie ucznia bądź rodziców o planowanej ocenie 
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śródrocznej i rocznej zgodnie z WSO, wykorzystanie prawa do poprawy oceny zgodnie z WSO). 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie nie później niż 2 dni od zakończenia zajęć dydak-
tyczno-wychowawczych. 

2. W takim przypadku przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny lub ustala ocenę zachowania 
w drodze głosowania (tryb postępowania omówiony w niniejszym statucie). 

3. Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

4. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny kla-
syfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowe-
go pod warunkiem, że uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. 

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie, jeśli uznają, że uzy-
skana ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w wyniku egzaminu poprawkowego została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny. Termin zgło-
szenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

6. W tym przypadku przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny (tryb postępowania omówiony 
w niniejszym statucie). 

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 65. Postanowienia końcowe 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania został pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli 
Samorządu Szkolnego oraz Radę Rodziców. 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 
w dniu 22 czerwca 2015 roku. 

3. Dokonano ewaluacji WSO. 

4. Niniejszy Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązuje od 1 września 2015 roku. 

5. Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania mogą być wprowadzone dopiero po upły-
wie pełnego roku szkolnego od daty jego wprowadzenia. 

 

ROZDZIAŁ XI. NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 66. Zadania nauczycieli 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość 
i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Formalny przydział nauczycielowi przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad kołami, 
organizacjami, zespołami i pracownikami reguluje na początku roku szkolnego arkusz organiza-
cyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych. 

3. Nauczyciel odpowiada w szczególności: 

1) za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę; 
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2) przed władzami szkoły ewentualnie cywilnie lub karnie za skutki wynikłe z braku prawidłowe-
go nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie 
przydzielonych dyżurów; 

3) za nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na 
wypadek pożaru; 

4) za poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespo-
łach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał; 

5) za zniszczenie sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych wynikają-
ce z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia. 

4. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 
merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego 
przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego 
ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do ak-
tywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego pod-
ręcznika i poinformowanie o nim uczniów, osiągając tym samym w optymalnym stopniu cele 
szkoły ustalone w programie i planie pracy szkoły; 

2) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

3) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokra-
cji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

4) doskonalenie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskowanie o je-
go wzbogacenie lub modernizację do Dyrektora szkoły; 

5) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i eduka-
cyjnych ucznia u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe, lub specyficzne trud-
ności w uczeniu się, potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

6) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązko-
wych i dodatkowych zajęciach; 

7) wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną ucznia, 
w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych 
zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

8) bezstronne, obiektywne, systematyczne oraz sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności 
uczniów i traktowanie wszystkich uczniów; informowanie rodziców uczniów, wychowawcę klasy, 
dyrekcję i Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów; decy-
dowanie o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów; 

9) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez 
pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w kon-
kursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodowych; 
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10) współpracę z wychowawcą i samorządem klasowym; 

11) dbanie o indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

12) doskonalenie umiejętności dydaktyczne i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, bra-
nie aktywnego udziału we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w lekcjach koleżeń-
skich, uczestniczenie w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia, zgod-
nie ze szkolnym planem WDN; 

13) aktywny udział w życiu szkoły: uczestniczenie w uroczystościach i imprezach organizowanych 
przez Szkołę, sprawowanie opieki nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, 
kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

14) przestrzeganie dyscypliny pracy poprzez: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę mie-
dzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpo-
czynanie i kończenie zajęć oraz przestrzeganie innych zapisów prawa; 

15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji, koła zainteresowań oraz do-
kumentacji wychowawcy, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć; 

16) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

18) dokonywanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowywanie własnego 
programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich 
do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

19) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe; 

20) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowaniem godności oso-
bistej ucznia; 

21) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów sta-
nowiące zagrożenie oraz o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzenia noszące zna-
miona przestępstwa lub stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów; 

22) decydowanie o treści realizowanego programu, jeżeli prowadzi koło zainteresowań lub ze-
spół. 

5. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze 
i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych za-
jęć: nauczyciel jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramo-
wych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na 
zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygo-
dniu; 
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3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonale-
niem zawodowym. 

6. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio 
w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w ust. 1 i 2. 

7. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione w ust. 2 
w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 

§ 67. Zadania wychowawców klas 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca; dla zapewnienia ciągłości i skuteczności 
pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddzia-
łem w ciągu całego etapu edukacyjnego, 

2. Nauczyciel-wychowawca planuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególno-
ści: 

1) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeń-
stwie; 

2) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami, a innymi człon-
kami społeczności szkoły; 

3) tworzy poprawne relacje interpersonalne oparte na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez or-
ganizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, 
wyjazdów na „ zielone szkoły”; 

4) rozwija u wychowanków pozytywną motywacje uczenia się i wdraża efektywne techniki ucze-
nia się; 

5) wdraża uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności 
na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania 
sobie pracy; 

6) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów: 

a) pobudza do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości 
uczniów, rozwija ich zainteresowania i zamiłowania, wdraża wychowanków do udziału w życiu 
szkoły, uczestniczenia w konkursach, olimpiadach, zawodach, do działalności w kołach i organi-
zacjach; 

b) wdraża wychowanków do społecznego działania, kształtowania właściwych postaw moral-
nych, podejmowania działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolne-
go, umożliwia rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

c) inspiruje do zadań na rzecz spraw i osób trzecich, wpływa na rozwijanie zdolności organizator-
skich, opiekuńczych, artystycznych i menadżerskich u wychowanków. 

7) przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów opracowanych wspólnie z samorządem klasy 
i rodzicami uczniów przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności; 
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8) wdraża uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny oto-
czenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą. 

3. Ponadto nauczyciel-wychowawca: 

1) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania dydaktyczno-
wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami i uczniami szcze-
gólnie zdolnymi; 

2) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb wychowanków, okazywa-
nia im pomocy w działaniach wychowawczych oraz otrzymywania od nich pomocy w swojej pra-
cy wychowawczej. Informuje rodziców o wynikach, problemach i sukcesach w zakresie kształce-
nia i wychowania. Włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy. 

3) ma prawo ustanowić, przy współpracy samorządu klasowego i klasowej Rady Rodziców wła-
sne formy nagradzania i motywowania wychowanków; 

4) udziela pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, 
występuje do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy; 

5)współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i pedagogiem szkolnym w celu uzyska-
nia wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców; 

6) ustala ocenę zachowania swoich wychowanków; 

7) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia. 

4. Wychowawca w każdym czasie uzyskuje pomoc merytoryczną i psychologiczno-pedagogiczną 
w swej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły, szkolnej pielęgniarki, innych pracowników 
szkoły. 

5. Wychowawcy organizują w ciągu roku trzy spotkania ze wszystkimi rodzicami swoich uczniów. 
Ponadto raz w miesiącu wszyscy nauczyciele udzielają informacji o postępach w nauce ich dzieci. 

6. Zadania wszystkich pracowników administracyjno-obsługowych określa zakres czynności dla 
poszczególnych stanowisk. 

 

ROZDZIAŁ XII. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI 

§ 68. 

1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony przez 
zasady przyjmowania sposób. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członko-
stwo społeczności szkolnej. 

2. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami 
człowieka i dziecka. 

3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, 
płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społeczne-
go, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek innych. 
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4. Traktowanie członków. 

1) nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub ka-
raniu; 

2) żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji 
w sferę jego życia prywatnego; 

3) szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności 
Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane. 

§ 69. 

1. O przyjęcie do pierwszej klasy mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum Nr 3 w Końskich decydować będzie suma 
punktów uzyskanych jako: 

1) liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum; 

2) punkty uzyskane z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum ze wskazanych za-
jęć edukacyjnych; 

3) liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 
gimnazjum nalicza się zgodnie z ustalonym na dany rok regulaminem rekrutacji. 

3. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza rekrutację do klasy pierwszej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół pu-
blicznych. Po zakończeniu pracy komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej decyzję o przyjęciu ucznia 
do klasy pierwszej podejmuje Dyrektor szkoły. 

4. Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły w trakcie roku szkolnego, jeśli będą wolne miej-
sca. Przyjmowanie ucznia odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Uczeń deklaruje wybór zawodu przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły. W uzasadnionych 
przypadkach uczeń ma prawo do zmiany zawodu. 

§ 70. 

1. Praca w szkole odbywa się we wzajemnym poszanowaniu praw nauczyciela, pracownika ob-
sługi i ucznia. 

2. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysło-
wej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego 
godności; 

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

4) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, świato-
poglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza to dobra innych osób; 
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5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

6) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i olimpiadach zgodnie ze swo-
imi zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami; 

7) uczeń ma prawo do edukacji kulturalnej poprzez: 

a) udział w imprezach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez szkołę lub instytucje 
kultury; 

b) udział w zajęciach stymulujących aktywne uczestnictwo w kulturze, rozwój zainteresowań 
kulturalnych; 

c) rozwój talentów artystycznych; 

d) działania w zakresie edukacji kulturalnej podejmowane w stosunku do uczniów społecznie 
zaniedbanych. 

8) ubiegania się o umożliwienie podjęcia indywidualnego toku nauki; 

9) sprawiedliwej, obiektywnej, systematycznej i jawnej oceny swej wiedzy i umiejętności; oceny 
z przedmiotów otrzymuje uczeń wyłącznie za wiadomości i umiejętności, zachowanie się w szko-
le i poza nią oceniane są odrębnie; 

10) zapoznania się z zasadami, sposobami i kryteriami oceniania postępów w nauce, klasyfiko-
wania i promowania oraz kryteriami ocen zachowania; 

11) dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza w przypadku, gdy uczeń ma trudności w opano-
waniu materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie sprawdzenia i oceny wiedzy i umiejęt-
ności; ma też prawo do pomocy ze strony kolegów; 

12) informacji z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; 
w ciągu dnia nie może odbyć się więcej niż jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż 
trzy; 

13) korzystanie z opieki i poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 

14) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblio-
teki, z Internetu; 

15) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organiza-
cjach działających w szkole; 

16) wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych; 

17) eksponowania jego osiągnięć przy użyciu środków dostępnych w szkole; 

18) otrzymania pomocy materialnej w miarę możliwości szkoły. 

3. Każdy uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 
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3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych 
i wybranych przez siebie zajęciach; 

4) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustale-
niom Samorządu Szkoły lub klasy; 

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: 

a)okazywania szacunku dorosłym i kolegom; 

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi; 

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności. 

6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

7) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 

8) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na 
równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

9) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 

10) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości; 

11) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych 
nałogów (uczeń nie może palić tytoniu, pić alkoholu, używać środków odurzających); 

12) pomagania kolegom w nauce , a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn 
od nich niezależnych; 

13) przestrzegania zasad higieny osobistej; 

14) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; naprawy wyrządzonej przez siebie szkody; 

15) przestrzegania zapisów zarządzenia regulującego korzystanie z telefonu komórkowych i in-
nych urządzeń elektronicznych. 

4. Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym dzia-
łaniu; 

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zain-
teresowanych; 

7) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informa-
cje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

8) zapraszać obcych osób do szkoły. 
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ROZDZIAŁ XIII. UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 71. Ocenianie uczniów 

1. Ocenianie postępów ucznia w nauce reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO). 

§ 72. Nagrody i kary 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za rzetelną naukę, działalność na rzecz szkoły, wzorową po-
stawę lub wybitne osiągnięcia. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy; 

2) pochwałę Dyrektora szkoły; 

3) pochwałę wychowawcy lub Dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów, nauczycieli 
i rodziców; 

4) dyplom uznania i list pochwalny do rodziców, nagrodę rzeczową; 

5) statuetkę dla najlepszych absolwentów szkoły; 

6) świadectwo szkolne z wyróżnieniem, jeżeli spełnia warunki omówione w Rozdziale X niniej-
szego statutu (Wewnątrzszkolny System Oceniania); 

7) uczeń, który osiągnął najwyższą średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania 
w danym typie szkoły może otrzymać na wniosek Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicz-
nej stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium Dyrektora Szkoły. 

2. Kary mogą być przyznawane za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia zawartych w statucie 
szkoły: 

1) uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. Kara nie może naruszać nie-
tykalności i godności osobistej ucznia. 

2) przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj 
i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotych-
czasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu 
przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować. 

3. Uczeń może otrzymać następujące kary: 

1) za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkolnego, nie wywiązywanie się obowiązków ucz-
niowskich, za ich lekceważenie oraz nieodpowiednie zachowanie uczeń może być ukarany po-
przez: 

a) upomnienie lub nagana nauczyciela lub wychowawcy; 

b) upomnienie lub nagana nauczyciela lub wychowawcy z wpisem do dokumentacji ucznia; 

c) upomnienie lub nagana Dyrektora szkoły; 

d) upomnienie lub nagana Dyrektora szkoły z wpisem do dokumentacji ucznia; 
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e) poinformowanie społeczności szkoły o niewłaściwym zachowaniu ucznia i zastosowanych 
wobec niego karach; 

f) odsuniecie od pełnienia funkcji w organizacjach i władzach szkolnych; 

g) pracę społeczną na rzecz szkoły; 

2) za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego zapisane w § 73 ust. 2 uczeń 
może zostać skreślony z listy uczniów. 

4. W przypadku kary powodującej skutki formalno-prawne (skreślenie z listy uczniów) tryb od-
woływania się regulują odrębne przepisy. Uczeń ma prawo do zwrócenia się do Samorządu 
Szkolnego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, wychowawcy o poręczenie wstrzymujące wy-
konanie kary na czas próby nie krótszy niż pół roku (potwierdzone jest to stosownym oświad-
czeniem podpisanym przez rodziców ucznia i Dyrektora szkoły). 

5. Nauczyciel-wychowawca informuje rodziców lub opiekunów ucznia o przyznanej mu nagro-
dzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

6. Dyrektor szkoły udziela kary w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub 
faktyczną uczeń pozostaje podczas spotkania na terenie szkoły w terminie wskazanym przez Dy-
rektora szkoły. 

7. Uczeń lub w jego imieniu rodzic może odwołać się od kary w ciągu 7 dni od chwili otrzymania 
zawiadomienia: 

1) do Dyrektora, jeśli kary udzielił wychowawca lub inny nauczyciel; 

2) do Kuratora za pośrednictwem Dyrektora, jeśli kara została udzielona przez Dyrektora. 

8. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpo-
znania. 

§ 73. Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów 

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów. Decyzję 
o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor szkoły. 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów: 

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla in-
nych uczniów lub pracowników szkoły; 

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub narusza-
nie godności, uczuć religijnych lub narodowych; 

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 

5) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż; 

6) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego; 

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 
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8) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków 
dyscyplinujących; 

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

12) fałszowanie dokumentów szkolnych. 

3. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środ-
ków: 

1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu; 

2) podpisaniu kontraktu pomiędzy uczniem, rodzicem a szkołą dotyczącego podjęcia środków 
naprawczych postępowania ucznia; 

3) udzieleniu nagany wychowawcy lub Dyrektora szkoły; 

Przypadku złamania ustaleń kontraktu uczeń zostaje skreślony z listy w trybie natychmiasto-
wym. W przypadku popełnienia czynu karalnego lub szczególnie demoralizującego wpływu na 
społeczność szkolną procedurę skreślenia uruchamia się z pominięciem powyższych zapisów 
w trybie natychmiastowym. 

§ 74. Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów 

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu. Jeśli 
zdarzenie jest karane z mocy prawa, Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania. 

2. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie 
Rady Pedagogicznej danej szkoły. 

3. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania 
ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy 
zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną 
o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych ka-
rach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej itp. 

4. Rada Pedagogiczna w głosowaniu, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę do-
tyczącą danej sprawy. W uzasadnionych przypadkach każdy z członków Rady może wnioskować 
o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym. 

5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi szkoły. 

6. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o skreśleniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub 
prawny opiekun. 

7. W przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców lub opie-
kuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym. 

8. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu 
zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

9. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do cza-
su otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonal-
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ności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 
k.p.a. 

 

ROZDZIAŁ XIV. WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE 

§ 75. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 
przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren 
szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz 
pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas 
przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organi-
zowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 
uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia; 

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie z harmonogra-
mem dyżurów; 

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 
uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych -kierownik wy-
cieczki wraz z opiekunami. 

4. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz) 

5. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 

6. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wejścia/wyjścia do/ze szkoły. 

7. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych 
zajęć edukacyjnych - na wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień 
godzinę wyjścia ze szkoły. 

8. W przypadku nieobecności nauczyciela można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów 
z ostatnich. 

9. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiada-
mia pielęgniarkę szkolną, koordynatora do spraw BHP oraz Dyrektora szkoły. 

10. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe 
(w razie potrzeby), rodziców. 

§ 76. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub in-
nych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne 
zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 
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1) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy; 

2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i Dyrektora szkoły; 

3) wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzy-
skaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przy-
padku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowa-
nia, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji 
profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki 
i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4) w przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowaw-
czych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), 
a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor szkoły powiadamia sąd ro-
dzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

5) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia który ukończył 17 lat, przestęp-
stwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 
§ 2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor szkoły, jako przedstawiciel instytucji jest zobowią-
zany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy; 

2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go same-
go; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 

3) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 
pomocy przedmedycznej; 

4) zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do 
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły; 

5) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 
wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowa-
niem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób; 

6) jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powia-
domienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego; 

7) spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykrocze-
nie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży 
w kompetencji tej instytucji. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem 
narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 



66 

1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 
osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje 
(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja 
należy; 

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora szkoły. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypomi-
nającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, Dyrektor, itp.) ma prawo żądać, 
aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we wła-
snej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną 
substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 
teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia 
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa; 

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 
i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przed-
mioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy; 

4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zo-
bowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki 
sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając 
możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

§ 77. Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów 

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdro-
wie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązko-
wych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, 
reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im; 

3) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrze-
żone zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi szkoły); 

4) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 
bezpieczeństwa uczniów; 

5) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

6) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszą-
cych znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 
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3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w ra-
zie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować). 

4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa 
i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

§ 78. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach 

1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób 
zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan 
zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a tak-
że specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, im-
prez i wycieczek. 

1) opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego 
miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego; 

2) niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi; 

3) jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecz-
nego przebywania nad wodą; 

4) osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk 
i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających 
w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne; 

5) nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych 
i przystosowanych; 

6) uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników 
i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki. 

3. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów: 

1) jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicz-
nych środków lokomocji; 

2) jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych 
środków lokomocji; 

3) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej; 

4) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób; 

5) na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie turystycz-
nej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich 
na piśmie; 

6) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opie-
kuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły. 
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§ 79. Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk uczniowskich 

1. Dyrektor szkoły, powołuje, opiekunów wyjazdowych praktyk uczniowskich. Jeden opiekun 
przypada na 15 uczniów. 

2. Opiekun praktyki, jako przedstawiciel szkoły jest upoważniony do rozstrzygania, wspólnie 
z kierownictwem zakładu pracy, spraw związanych z przebiegiem praktyk. 

3. Uczniowie przechodzą w pierwszym dniu praktyki szkolenie wstępne i następnie szkolenie 
stanowiskowe. 

4. Uczniowi , przed rozpoczęciem praktyki, zapoznają się i podpisują kontrakt o przestrzeganiu 
zapisów statutu szkoły. 

5. Pracodawca ustala oraz przestrzega czas pracy oraz prawa i obowiązki uczniów zgodnie z Ko-
deksem Pracy. 

6. Rodzice uczniów odbywających praktykę, składają oświadczenie o korzystaniu przez prakty-
kantów z czasu wolnego w/g indywidualnych potrzeb. 

7. Uczniowie zgłaszają wszelkie problemy organizacyjne i zdrowotne opiekunom praktyk. 

8. Jeżeli podczas praktyk uczniowskich uczniowie uczestnicz ą w wycieczce, to wówczas stoso-
wane są zasady bezpieczeństwa na wycieczkach. 

§ 80. Podstawowe zasady bezpieczeństwo w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym 

1. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami; 

2) dbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed lekcją; 

3) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów; 

4) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach; 

5) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych; 

6) sprawdzenia obecności. 

2. Nauczyciel wychodzący z uczniami na pływalnię zobowiązany jest do: 

1) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły; 

2) sprawdzenia obecności; 

3) bezpiecznego przeprowadzenia uczniów zgodnie z przepisami ruchu drogowego; 

4) zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni; 

5) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni; 

6) właściwego nadzoru w czasie powrotu do szkoły. 

3. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać 
bez opieki osób do tego upoważnionych. 

4. W czasie zajęć szkolnych: 
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1) stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej 
i wydolności ćwiczących; 

2) ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpie-
czeństwo ćwiczących; 

3) bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagro-
żenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe; 

4) stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami; 

5) w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier 
i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urzą-
dzeń i sprzętu sportowego;  

6) prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykony-
wania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

 

ROZDZIAŁ XV. GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 81. 

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych. 

ROZDZIAŁ XVI. PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 82. 

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

§ 83. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr 
wszystkich pieczęci. 

§ 84. Ceremoniał szkolny 

1. Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Końskich ma własny sztandar i logo. 

2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości: 

1) Inaugurację roku szkolnego; 

2) Dzień Edukacji Narodowej; 

3) Święto Niepodległości; 

4) Wigilię Świąt Bożego Narodzenia; 

5) Pożegnanie absolwentów; 

6) Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

7) Dzień Sportu; 

8) Zakończenie roku szkolnego. 
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§ 85. Tryb nowelizacji statutu 

1. Zmiany (nowelizacja) w statucie mogą być wprowadzane na wniosek: 

1) organów szkoły; 

2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany 
przepisów. 

2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania. 

3. O zmianach (nowelizacji) w statucie Dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący. 

4. Statut wchodzi w życie po jego nadaniu w formie uchwały Rady Pedagogicznej. 

5. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 22 czerwca 2015 roku statut przyjęto do stosowania. 

 Statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22 czerwca 2015.  

 Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2015 r. 
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Regulamin pracy Biblioteki i Centrum Informacji 

Multimedialnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 3 w Końskich  

(Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych nr 3 w Końskich) 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, za-

dań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popu-

laryzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie wśród użyt-

kowników. 

  

2. Biblioteka szkolna i zadania nauczyciela bibliotekarza umożliwiają realizację zadań w 

zakresie: 

a) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 

b) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róż-

nych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

c) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębia-

nia u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

d) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturowąi społeczną. 

  

3. Z biblioteki mogą korzystać: 

a) uczniowie – na podstawie zapisów w dzienniku klasowym, 

b) nauczyciele i pracownicy szkoły, 

c) rodzice(prawni opiekunowie) – na podstawie karty czytelnika dziecka 

d) inne osoby(np. absolwenci, studenci) -  na ogólnie przyjętych zasadach. 

  

4. Pomieszczenie biblioteki umożliwia: 

a) gromadzenie i opracowanie zbiorów, wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

b) korzystanie ze zbiorów i dostępu do Internetu w czytelni 

c) drukowanie i kopiowanie potrzebnych materiałów 

  

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

po ich zakończeniu. Są opracowywane przez bibliotekarzy i zatwierdzone przez dyrektora 

szkoły na początku każdego roku szkolnego. 

  

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor szkoły, który: 
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a) zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie, warunkujące 

prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia, 

b) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zatwierdza 

przydziały czynności poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy, 

c) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy, 

d) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekaza-

nia biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej, 

e) zatwierdza regulamin biblioteki, plan pracy i godziny pracy nauczycieli bibliotekarzy 

  

7. Rada Pedagogiczna: 

a) analizuje stan czytelnictwa i pracę pedagogiczną biblioteki (2 razy w roku), 

b) podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza. 

  

8. Nauczyciele i wychowawcy: 

a) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań 

czytelniczych uczniów, 

b) współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów, 

c) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące 

gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów, 

d) współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego, 

e) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki. 

 

9. Rodzice (prawni opiekunowie): 

a) mogą korzystać ze zbiorów biblioteki na podstawie karty dziecka; 

b) mogą uzyskać informacje o czytelnictwie swojego dziecka i klasy do której uczęszcza; 

c) mogą zgłaszać propozycje dotyczące funkcjonowania biblioteki i gromadzonych zbiorów. 

  

II. Funkcje i zadania biblioteki 
1. Biblioteka szkolna: 

a) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, 

b) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytel-

niczą, 

c) współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej; 

d) przygotowuje uczniów do samokształcenia, do korzystania z różnych źródeł informacji oraz 

bibliotek, 

e) stanowi ośrodek informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole, 

f) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na za-

jęciach z uczniami, 

g) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymaga-

jącym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym), 
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h) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów, 

i) służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształca-

nie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą. 

j) organizuje działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną 

2. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. 

 

Regulamin biblioteki 

I. Prawa i warunki korzystania z biblioteki 

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 3 w Końskich. 

2. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca każdego roku. Godziny otwarcia 

określa osobne ogłoszenie. 

3. Każdy uczeń zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i zapamiętać godziny 

jej otwarcia. 

4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

5. W bibliotece obowiązuje cisza. 

6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczo-

nych książek. 

7. Z końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone. 

8. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia wychowawcy potwierdzenia 

zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki. 

II. Wypożyczanie książek. 

1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko. 

2. Nie można wypożyczonych książek oddawać komuś innemu. 

3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres miesiąca. 

4. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym ter-

minem. 

5. Podręczniki można wypożyczyć na cały rok szkolny. 

6. Uczeń, u którego w domu panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki. 

III. Poszanowanie książek. 

1. Czytelnik dba o właściwe przechowywanie wypożyczonych książek. 

2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. 

3. Książka jest najlepszym przyjacielem ucznia i należy ją szanować.  

 

III.  Centrum Informacji Multimedialnej (CIM) 

1. Zadania Centrum Informacji Multimedialnej: 

-        gromadzenie źródeł informacji potrzebnych w procesie edukacji i wszechstronnego rozwo-

ju ucznia, 

-        elektroniczna obsługa biblioteki w programie MOL Optivum obejmująca opracowywanie 

zbiorów oraz udostępnianie ich czytelnikom, 
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-        udostępnianie czytelnikom wglądu do komputerowego katalogu biblioteki ze wszystkich 

stanowiskach komputerowych znajdujących się w centrum, 

-        udostępnianie dokumentów drukowanych, zapisanych na nośnikach elektronicznych 

i oferowanych w sieci Internet, 

-        tworzenie warsztatu informacyjnego, przy pomocy którego użytkownik centrum będzie 

mógł w oparciu o pozyskane informacje i przy pomocy najnowszych technologii przygotować 

własne opracowania, 

-        stwarzanie możliwości prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pracy indywi-

dualnej z wykorzystaniem edukacyjnych portali internetowych, multimedialnych programów 

edukacyjnych. 

 2. Prawa i obowiązki użytkowników Centrum Informacji Multimedialnej określa regula-

min. 

Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej 

 Użytkownicy centrum posiadają dostęp do sprzętu komputerowego podłączonego do sieci 

internet oraz wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego. 

  Ze sprzętu komputerowego mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, ro-

dzice oraz absolwenci. 

 Uczniowie mogą korzystać z CIM poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych. 

  Podczas przerw sprzęt komputerowy jest udostępniany tylko za zgodą dyżurnego nau-

czyciela bibliotekarza. 

  Przy jednym stanowisku komputerowym pracować może do dwóch osób. 

   Sprzęt komputerowy służy realizowaniu celów edukacyjnych. Dopuszczalne jest korzy-

stanie z poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych. 

 Pierwszeństwo przy korzystaniu z komputerów mają te osoby, które przygotowują się do 

zajęć lekcyjnych czy konkursów. 

 Użytkownicy mogą korzystać z własnych nośników pamięci. 

 Drukowanie materiałów edukacyjnych dostępnych w sieci internet jest odpłatne. Wyso-

kość opłat ustali dyrektor szkoły. 

   O wszelkich zakłóceniach pracy komputerów należy poinformować dyżurnego nauczy-

ciela bibliotekarza. 

 Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada 

użytkownik. 

  Zabrania się: 

-  dokonywania zmian w systemie komputerowym, 

- kasowania programów zainstalowanych przez administratora sieci, 

-        samodzielnego dokonywania połączeń technicznych, 

-        instalowania własnego oprogramowania, 
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-        korzystania ze stron internetowych zawierających treści niezgodne z przyjętymi 

normami społecznymi, gier komputerowych, 

-        spożywania posiłków 

 Nie przestrzeganie regulaminu skutkować będzie karą upomnienia, a następnie czasowego 

ograniczenia dostępu do sprzętu komputerowego. Wymiar czasu określi dyżurny nauczy-

ciel bibliotekarz. 

   Użytkownik może zostać wyproszony z centrum w sytuacji, gdy jego postawa budzić 

będzie zastrzeżenia (niekulturalne zachowanie, przeklinanie, przeszkadzanie w pracy in-

nym użytkownikom). 

 

 IV. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza 
1. Praca pedagogiczna 

Nauczyciel bibliotekarz jest obowiązany: 

a) udostępniać zbiory, 

b) prowadzić działalność informacyjną i propagandę wizualną, słowną i audiowizualną zbiorów, 

biblioteki i czytelnictwa, 

c) poznawać czytelników rzeczywistych i potencjalnych oraz pozyskiwać dla biblioteki tych 

ostatnich, 

d) udzielać porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej czy-

telników, 

e) prowadzić rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy (np. koniecz-

ności trenowania umiejętności czytelniczych, konieczność ciągłego samokształcenia, uwrażli-

wianie na potrzeby innych), 

f) prowadzić zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, 

g) współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji i 

kół zainteresowań, z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-

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

mokształcenia, 

h) prowadzić różnorodne formy bibliotecznych zajęć pozalekcyjnych, 

j) współorganizować życie kulturalne w szkole (przedstawienia, wystawy, spotkania z twórcami) 

oraz współuczestniczyć w życiu kulturalnym miasta, regionu i kraju ( wyjazdy do kina, teatru, 

ośrodków kultury, na targi, powiatowe i gminne imprezy kulturalne) 

k) rozwijać wrażliwość społeczną poprzez udział w akcjach charytatywnych, konferencjach, spo-

tkaniach z pracownikami socjalnymi, warsztatach, w Koneckich Dniach Profilaktyki, 

l) sprawować opiekę nad Centrum Informacji Multimedialnej. 

  

2. Prace organizacyjno-techniczne 

Nauczyciel bibliotekarz jest obowiązany: 

a) troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego, 
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b) gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzać 

ich selekcję, 

c) prowadzić ewidencję zbiorów, 

d) opracowywać zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja), 

e) organizować warsztat działalności informacyjnej, 

f) prowadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną, miesięczną i roczną, 

g) planować pracę (roczny ramowy plan pracy biblioteki), składać okresowe sprawozdania z pra-

cy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole, 

h) doskonalić warsztat swojej pracy. 

  

3. Inne obowiązki i uprawnienia: 

a) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów, 

b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

c) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami, 

d) współpraca z rodzicami, 

e) współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami kultury. 

 

  

 V. Organizacja biblioteki 

  
1. Lokal biblioteki składa się z czytelni i wypożyczalni.  

  

2. Czas pracy biblioteki: 

a) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku 

szkolnego, 

b) udostępnianie zbiorów odbywa się przez pięć dni w tygodniu. Czas otwarcia biblioteki za-

twierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły. 

  

3. Zbiory: 

a) struktura zbiorów zależy od poziomu organizacyjnego i profilu szkoły, zainteresowań czytel-

ników, dostępności do zbiorów innych bibliotek, 

b) biblioteka gromadzi następujące materiały: 

   - wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

   - podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli, 

   - lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego, 

   - wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej, 

   - czasopisma dla młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, popularnonau-

kowe,  
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     - inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania (teksty 

źródłowe, normy), 

   - materiały regionalne, 

   - dokumenty audiowizualne, 

  

4. Finansowanie wydatków: 

a) podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły, 

b) biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych źró-

deł. 

  

5. Pracownicy: 

a) w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach ich obowiązków 

oraz w planie pracy. 

 

 

 


