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Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie
Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572
z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

Wstęp
Ilekrod w Statucie jest mowa o:
1) Zespole lub szkole – należy przez to rozumied
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.
Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie.
2) Statucie – należy przez to rozumied Statut Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej
Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie.
3) Dyrektorze, radzie pedagogicznej, organach
samorządu uczniowskiego, radzie rodziców –
należy przez to rozumied organy działające w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.
Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie.
4) Liceum – należy przez to rozumied III Liceum
Ogólnokształcące w Wejherowie.
5) Technikum – należy przez to rozumied Technikum
nr 1 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”
w Wejherowie.
6) Zasadniczej szkole zawodowej – należy przez to
rozumied Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie.
7) Szkole policealnej – należy przez to rozumied
Szkołę Policealną nr 1 dla Dorosłych w Wejherowie.
8) Dyrektorze – należy przez to rozumied dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie.
9) Uczniach – należy przez to rozumied uczniów szkół
dla młodzieży, bądź słuchaczy szkół dla dorosłych
wchodzących
w
skład
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi
ORP „Orzeł” w Wejherowie.
Rozdział 1
Nazwa i typ szkoły, jej cele i zadania
§ 1. 1. Zespół szkół nosi nazwę: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP
„Orzeł”
2. W skład Zespołu wchodzą następujące typy
szkół:

1) Technikum nr 1 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”
w Wejherowie;
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 im. Bohaterskiej
Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie;
3) III Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie;
4) Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych w Wejherowie.
3. Siedziba Zespołu mieści się w Wejherowie przy
ulicy Strzeleckiej nr 9.
4. W szkołach obowiązuje mundur szkolny:
1) Mundur szkolny w dni galowe stanowią:
a) Marynarka z tkaniny w kolorze czarnym lub
granatowym z naszytym emblematem szkoły;
b) Biała koszula i czarny lub granatowy, jednolity
krawat;
c) Spodnie długie z tkaniny w kolorze czarnym lub
granatowym; w przypadku dziewcząt: zamiast
spodni może byd spódnica w kolorze czarnym
lub granatowym;
d) Buty pasujące do stroju galowego.
2) Mundur szkolny w dni pozostałe:
a) Marynarka z tkaniny w kolorze czarnym lub
granatowym z naszytym emblematem szkoły;
b) Koszula, bluzka, z wyjątkiem bluzy z kapturem;
c) Spodnie długie, jak w ust. 4 pkt 1 lit. c;
dopuszcza się spodnie z jeansu lub sztruksu
i inne w stonowanych ,ciemnych kolorach; w
przypadku dziewcząt: zamiast spodni może byd
spódnica (sukienka) w stonowanym kolorze i
wzorze;
d) Buty pasujące do stroju szkolnego.
3) Dopuszcza się zamiast marynarki określonej w ust.
4 pkt 2) lit. a) noszenie granatowej koszulki z logo
szkoły. Dyrektor szkoły może wyrazid zgodę na
noszenie przez uczniów w szkole spodni krótkich,
do kolan z tkaniny w kolorze czarnym lub
granatowym i wyłącznie w zestawie z koszulką z
logo szkoły.
4) Nie dopuszcza się możliwości noszenia w szkole
innego ubioru niż określony w ust. 4 pkt 1, 2 i 3,
szczególnie bluz z kapturem, dresów, krótkich
spodni, z uwzględnieniem ustępu 4
pk3)
garderoby z rażącymi napisami.
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5) Uczniowie klas liceum ogólnokształcącego o profilu
„Bezpieczeostwo publiczne” noszą alternatywnie
dodatkowe umundurowanie, które stanowią:
a) czarna koszulka z logo szkoły;
b) mundur zielony „moro” z flagą Polski
na ramieniu i emblematem szkoły;
c) czarny beret z orzełkiem;
d) buty czarne, desantowe.
5a) Szczegółowe zasady noszenia tego umundurowania
oraz jego elementów określa regulamin klas
o profilu „Bezpieczeostwo publiczne”.
5. Szkoła posiada hymn szkolny.
§ 2. 1. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu
składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły.
2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
Może byd używany skrót nazwy Zespołu: ZSP nr 2.
§ 3. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone
w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi
zmianami)
oraz
właściwych
ustawach
i
rozporządzeniach, a także wynikające z programu
wychowawczego i programu profilaktyki szkoły.
2. Celem szkoły jest:
1) W zakresie nauczania: zapewnid młodzieży
możliwośd zdobycia wykształcenia na poziomie,
który umożliwi zdanie egzaminu maturalnego bądź
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i pozwoli
skutecznie kontynuowad naukę w szkole wyższej
oraz da realną szansę podjęcia pracy w wyuczonym
zawodzie;
2) W zakresie wychowania: respektując chrześcijaoski
system wartości, zapewnid młodzieży możliwośd
wpojenia uniwersalnych zasad etyki, rozwinięcia
poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz
poszanowania
dla
polskiego
dziedzictwa
kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się
na wartości kultur Europy i świata.
3. Zadaniem szkoły jest w szczególności:
1) Umożliwienie młodzieży realizacji ustawowego
prawa do kształcenia się, wychowania i opieki;
2) Wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
3) Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania
do możliwości psychofizycznych uczniów;
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4) Umożliwienie
pobierania
nauki
młodzieży
niepełnosprawnej
oraz
niedostosowanej
społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi
i
edukacyjnymi
oraz
predyspozycjami;
5) Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi przez
umożliwianie realizowania zindywidualizowanego
procesu kształcenia;
6) Umożliwienie uczniom szczególnie zdolnym
realizowania skróconych programów nauczania
oraz ukooczenia szkoły każdego typu w skróconym
czasie;
7) Umożliwienie
uzupełnienia
wykształcenia
ogólnego, zdobycia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych
i specjalistycznych;
8) Utrzymanie
bezpiecznych
i
higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach;
9) Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy
o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz
kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu
w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
10) Pomoc uczniom pozostającym w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej;
11) Dostosowanie kierunków i treści kształcenia
do wymogów rynku pracy;
12) Kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości
sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu
gospodarczym;
13) Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu
i kierunku kształcenia;
14) Stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowao
i uzdolnieo uczniów przez organizowanie zajęd
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie
aktywności społecznej i umiejętności spędzania
czasu wolnego;
15) Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy
o bezpieczeostwie oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec zagrożeo i sytuacji nadzwyczajnych;
16) Niesienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w sposób określony w przepisach szczegółowych
ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz zgodnie z przyjętymi procedurami w Zespole.
4. Zespół zapewnia warunki organizowania
kształcenia
i
wychowania
młodzieży
niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie
i zagrożonej niedostosowaniem społecznym:
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1) Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci
i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane
społecznie
i
zagrożone
niedostosowaniem
społecznym, wymagające stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy;
2) Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym
dostosowuje się odpowiednio program nauczania
do
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie
opracowanego
dla
ucznia
indywidualnego
programu
edukacyjno-terapeutycznego
uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 4. 1. Zespół prowadzi kształcenie w:
1) Technikum nr 1, czteroletnim na podbudowie
programowej gimnazjum, w zawodach:
a) Technik elektryk;
b) Technik elektronik;
c) Technik informatyk;
d) Technik teleinformatyk.
2) Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3, trzyletniej
na
podbudowie
programowej
gimnazjum,
w zawodach:
a) Elektryk;
b) Elektromechanik;
c) Monter mechatronik.
3) III
Liceum
Ogólnokształcącym,
trzyletnim
na
podbudowie
programowej
gimnazjum,
z oddziałami sportowymi.
4) uchylony.
5) uchylony.
6) Szkole Policealnej nr 1 dla Dorosłych, dwuletniej
na podbudowie programowej szkoły średniej,
w systemie stacjonarnym i zaocznym w zawodzie
technik informatyk, technik elektryk, technik
elektronik.
§ 5. 1. Szkoła wykonuje swoje zadania:
1) Zapewniając bezpłatne nauczanie w zakresie
ramowych planów nauczania;
2) Zatrudniając nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach, ustawicznie
kwalifikacje te podnoszących;
3) Organizując odpowiednio wyposażone pracownie
do zajęd edukacyjnych;
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4) Realizując
programy
nauczania
wpisane
do szkolnego zestawu programów nauczania,
ustalone przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, a także szkolny program
wychowawczy i szkolny program profilaktyki;
5) Współpracując z rodzicami/opiekunami prawnymi
uczniów;
6) Współpracując z zakładami pracy, instytucjami
i organizacjami działającymi w lokalnym
środowisku;
7) Realizując program wychowawczy i program
profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb środowiska, w jakim
funkcjonuje szkoła i z jakiego wywodzą się jej
uczniowie;
8) Zapewniając uczniom pomoc psychologiczną
i pedagogiczną;
9) Zapewniając pomoc w zakresie doradztwa
zawodowego.
2. Zadania zespołów nauczycielskich (o których
mowa w § 50.) obejmują w szczególności:
1) Organizowanie
współpracy
nauczycieli
dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, a także uzgadnianie decyzji w sprawie
wyboru programu nauczania;
2) Wspólne opracowywanie kryteriów oceniania;
3) Organizowanie
wewnętrznego
doskonalenia
zawodowego oraz doradztwa metodycznego
dla nauczycieli – stażystów;
4) Współdziałanie w zakresie organizowania pracowni
przedmiotowych, a także w uzupełnianiu
ich wyposażenia;
5) Opiniowanie i opracowywanie przygotowanych
w szkole programów autorskich i innowacyjnych;
6) Wypracowywanie
rozwiązao
w
spornych
i szczególnie trudnych sprawach dydaktycznych
i wychowawczych oraz opiniowanie wniosków
w tych sprawach kierowanych do Rady
Pedagogicznej.
Rozdział 2
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
i słuchaczy
§ 6. 1. Ocenianie osiągnięd edukacyjnych
i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
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2. Rok szkolny w szkołach dla młodzieży dzieli się
na dwa okresy, a w szkołach dla dorosłych na dwa
semestry określane corocznie w organizacji roku
szkolnego:
1) Na koniec pierwszego okresu (semestru)
nauczyciele
ustalają
oceny
śródroczne
(semestralne), a na koniec drugiego oceny roczne
(semestralne), które przedstawiają na zebraniu
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej lub powołanej
do tego celu komisji. Oceny roczne (semestralne)
stanowią podstawę promocji uczniów/słuchaczy;
2) Rada Pedagogiczna na zebraniu zatwierdza łączne
wyniki klasyfikacji uczniów/słuchaczy;
3) W szkołach dla dorosłych promowanie słuchaczy
odbywa się po każdym semestrze.

2)

3. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

1) Poinformowanie ucznia oraz – w przypadku
ucznia niepełnoletniego – jego
rodziców/prawnych opiekunów o poziomie
jego osiągnięd edukacyjnych i postępach w tym
zakresie
2) Udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym
planowaniu swojego rozwoju
3) Motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) Dostarczanie
rodzicom/prawnym
opiekunom
i
nauczycielom
informacji o
postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) Umożliwienie
nauczycielom
doskonalenia
organizacji swoich metod pracy dydaktycznowychowawczej;
6) Udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci
informacji o tym, co uczeo zrobił dobrze, co i jak
powinien poprawid.
4. Zadania oceniania wewnątrzszkolnego:
1) Formułowanie przez nauczycieli na początku
każdego roku szkolnego, nie później niż do kooca
września,
wymagao
edukacyjnych
oraz
informowanie uczniów i rodziców/prawnych
opiekunów o:
a) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych
do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i
rocznych
ocen
klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęd
edukacyjnych
wynikających

3)
4)

5)
6)
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z realizowanego przez siebie programu
nauczania;
b) Sposobach
sprawdzania
osiągnięd
edukacyjnych uczniów;
c) Warunkach i trybie uzyskania wyższej
niż
przewidywana
rocznej
oceny
klasyfikacyjnej
z
obowiązkowych
i dodatkowych zajęd edukacyjnych.
Formułowanie przez wychowawcę oddziału
na początku każdego roku szkolnego, nie później
niż do kooca września, wymagao edukacyjnych
oraz informowanie uczniów i rodziców/prawnych
opiekunów o:
a) Warunkach i sposobie oraz kryteriach
oceniania zachowania;
b) Warunkach i trybie uzyskania wyższej
niż
przewidywana
rocznej
oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
c) Skutkach ustalenia uczniowi nagannej
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie
według obowiązującej skali ocen;
Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
i poprawkowych zgodnie z obowiązującym prawem
oświatowym;
Ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych
i rocznych oraz ustalenie oceny zachowania;
Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych
niż przewidywane rocznych (okresowych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęd
edukacyjnych
oraz
rocznej
oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
5. Zasady oceniania:

1)

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego
rodziców/prawnych opiekunów;
2) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia
są udostępniane uczniowi i, w szkołach
dla młodzieży, jego rodzicom;
2a) inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia
uczeo lub jego rodzice mogą otrzymad do wglądu
na swój wniosek;
2b) udostępnienie prac lub innej dokumentacji
dotyczącej oceniania następuje w obecności
nauczyciela;
3) Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych
opiekunów nauczyciel ustalający ocenę za
pisemną pracę kontrolną musi ją odpowiednio
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uzasadnid
w terminie 7 dni od wpisania oceny
do dziennika; uzasadnienie ma formę ustną.
4) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizowad
pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia;
5) Nauczyciel
jest
obowiązany
dostosowad
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia:
a) Posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego – na podstawie
tego orzeczenia oraz ustaleo zawartych
w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym.
b) Posiadającego orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania – na podstawie
tego orzeczenia.
c) Posiadającego
opinię
poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się lub inną opinię
poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej –
na podstawie tej opinii.
d) Nieposiadającego orzeczenia lub opinii
wymienionych w pkt 5 lit. a–c, który objęty
jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w szkole – na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości
psychofizycznych
ucznia
dokonanego przez nauczycieli specjalistów.
e) Posiadającego
opinię
lekarza
o
ograniczonych
możliwościach
wykonywania przez ucznia określonych
dwiczeo
fizycznych
na
zajęciach
wychowania fizycznego – na podstawie
tej opinii.
6) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się może byd wydana
uczniowi:
a) Na wniosek nauczyciela lub specjalisty
wykonującego w szkole zadania z zakresu
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
prowadzących zajęcia z uczniem w szkole,
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i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych
opiekunów albo pełnoletniego ucznia lub
na wniosek rodziców/prawnych opiekunów
albo pełnoletniego ucznia;
b) Wniosek, o którym mowa w pkt 6 lit. a,
wraz z uzasadnieniem składa się do
dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem
oraz opinią Rady Pedagogicznej do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej i informuje o tym
rodziców/prawnych
opiekunów
lub
pełnoletniego ucznia.
7) Uchylony
8) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęd z
wychowania fizycznego, informatyki na podstawie
opinii
o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej
przez
lekarza,
na czas określony w tej opinii; jeżeli okres
zwolnienia ucznia z zajęd wychowania fizycznego
lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony’ lub „zwolniona”;
8a) Dyrektor szkoły może zwolnid ucznia z

wykonywania dwiczeo fizycznych na zajęciach
z wychowania fizycznego na podstawie
zaświadczenia lekarskiego
9) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/prawnych
opiekunów oraz na podstawie opinii Poradni
Psychologiczno–Pedagogicznej, zwalnia do kooca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,
z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub
z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego;
a) W przypadku ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
albo
indywidualnego
nauczania, zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego może nastąpid na podstawie
tego orzeczenia;
b) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęd
z nauki drugiego
języka obcego
w dokumentacji pedagogicznej zamiast
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oceny
klasyfikacyjnej
wpisuje
„zwolniony” albo „zwolniona”.
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6. Zasady ustalania ocen:
1) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęd edukacyjnych ustalają
nauczyciele
prowadzący
poszczególne
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania –
wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego
ucznia;
2) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z dodatkowych zajęd edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe
zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna
z dodatkowych zajęd edukacyjnych nie ma wpływu
na promocję do klasy programowo wyższej
ani na ukooczenie szkoły;
3) W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe,
która organizuje praktyczną naukę zawodu
na warunkach i w trybie określonym w odrębnych
przepisach,
śródroczną
i
roczną
ocenę
klasyfikacyjną z zajęd praktycznych i praktyk
zawodowych ustala:
a) W przypadku organizowania praktycznej
nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel
praktycznej nauki zawodu, instruktor
praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk
zawodowych lub kierownik praktycznej
nauki zawodu;
b) W pozostałych przypadkach – nauczyciel
praktycznej nauki zawodu, instruktor
praktycznej nauki zawodu lub kierownik
praktycznej nauki zawodu.
4) Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne
przepisy;
5) Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem
plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
wychowawca klasy są obowiązani poinformowad
ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów
o
przewidywanych
dla
niego
ocenach
klasyfikacyjnych nie później niż na 14 dni przed
klasyfikacją. Rodziców powiadamia wychowawca
klasy nie później niż na 14 dni przed klasyfikacją
poprzez dziennik elektroniczny.
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7. Skala rocznych
klasyfikacyjnych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

(semestralnych)

ocen

Stopieo celujący – 6;
Stopieo bardzo dobry – 5;
Stopieo dobry – 4;
Stopieo dostateczny – 3;
Stopieo dopuszczający – 2;
Stopieo niedostateczny – 1;
Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne
z zajęd edukacyjnych ustala się według skali
zawartej w punktach 1-6 oraz dopuszcza się
stosowanie minusów (-) i plusów (+).
1. 8. W przypadku stwierdzenia plagiatu bądź

niesamodzielnej pracy pisemnej uczeo
otrzymuje ocenę niedostateczny z wagą 10,
niezależnie od kategorii oceny pracy
określonej w dzienniku elektronicznym i
ocenę zachowania, podczas najbliższej
klasyfikacji, nie wyższą niż nieodpowiednie.
2. 9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z
zajęd edukacyjnych nie mają wpływu na
śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
10. Ogólne kryteria ocen śródrocznych i rocznych
(semestralnych):
1) Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który:
a) Jest laureatem bądź finalistą olimpiady
przedmiotowej;
b) Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach
sportowych kwalifikując się do finałów na
szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz
spełnia kryteria na ocenę bardzo dobry;
c) Biegle
posługuje
się
zdobytymi
wiadomościami
w
rozwiązywaniu
problemów
teoretycznych
lub
praktycznych z programu nauczania danej
klasy, proponuje rozwiązania nietypowe;
d) Uczeo, który tytuł laureata lub finalisty
olimpiady
przedmiotowej
uzyskał
po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęd
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęd
edukacyjnych celującą koocową ocenę
klasyfikacyjną.
2) Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeo, który:

Statut Szkoły

3)

4)

5)

6)

a) Opanował
pełen
zakres
wiedzy
i umiejętności określonych programem
nauczania przedmiotu w danej klasie;
b) Sprawnie
posługuje
się
zdobytymi
wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte
programem nauczania, potrafi zastosowad
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadao
i problemów w nowych sytuacjach.
Ocenę dobry otrzymuje uczeo, który:
a) Opanował wiadomości i umiejętności
w zakresie pozwalającym na rozumienie
większości relacji między elementami
wiedzy z danego przedmiotu nauczania;
b) Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje
samodzielnie typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne.
Ocenę dostateczny otrzymuje uczeo, który:
a) Opanował podstawowe treści programowe
w zakresie umożliwiającym postępy
w dalszym uczeniu się tego przedmiotu;
b) Rozwiązuje typowe zadania o średnim
stopniu trudności, czasem przy pomocy
nauczyciela.
Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeo, który:
a) W ograniczonym zakresie opanował
podstawowe wiadomości i umiejętności,
a braki nie przekreślają możliwości
uzyskania przez ucznia wiedzy z danego
przedmiotu
w ciągu dalszej nauki;
b) Rozwiązuje – często przy pomocy
nauczyciela – zadania typowe, o niewielkim
stopniu trudności.
Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeo, który:
a) Nie opanował minimum podstawowych
wiadomości i umiejętności określonych
programem nauczania przedmiotu w danej
klasie, a braki w wiadomościach
uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie
wiedzy z tego przedmiotu;
b) Nie jest w stanie, nawet przy pomocy
nauczyciela,
rozwiązad
zadania
o
niewielkim stopniu trudności.
7) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i
zajęd praktycznych należy w szczególności brad pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęd; a w przypadku wychowania
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fizycznego – także systematycznośd udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywnośd ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury
fizycznej.
11. Oceny klasyfikacyjne zachowania:

1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania uwzględnia w szczególności:
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) Postępowanie
zgodnie
z
dobrem
społeczności szkolnej;
c) Dbałośd o honor i tradycje szkoły;
d) Dbałośd o piękno mowy ojczystej;
e) Dbałośd o bezpieczeostwo i zdrowie
własne oraz innych osób;
f) Godne i kulturalne zachowywanie się
w szkole i poza nią;
g) Okazywanie szacunku innym osobom.
2) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania ustala się według następującej skali:
a) Wzorowe;
b) Bardzo dobre;
c) Dobre;
d) Poprawne;
e) Nieodpowiednie;
f) Naganne;
3) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu
na:
a) Oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych;
b) Promocję do klasy programowo wyższej
lub ukooczenie szkoły.
12. Kryteria ocen klasyfikacyjnych zachowania:
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeo, który:
a) Bez zarzutu spełnia wszystkie wymagania
zawarte w Statucie Szkoły;
b) Jest wzorem do naśladowania;
c) Nie jest bierny wobec zła;
d) Charakteryzuje się wysoką kulturą
osobistą .
e) Inicjuje działania oraz bierze czynny udział
w życiu klasy, szkoły, środowiska.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który:
a) Bez zarzutu spełnia wszystkie wymagania
zawarte w Statucie Szkoły;
b) Charakteryzuje się wysoką kulturą
osobistą .

Statut Szkoły
c) Jest zdyscyplinowany;
d) Jest systematyczny w nauce;
e) Angażuje się do prac na rzecz klasy, szkoły,
środowiska.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który:
a) Nie popełnia wykroczeo związanych
z przestrzeganiem Statutu Szkoły;
b) Wywiązuje się z zadao powierzonych mu
przez nauczycieli;
c) Charakteryzuje się poprawną kulturą
osobistą.
d) zdyscyplinowany;
e) Jest w miarę systematyczny w nauce.
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeo, który:
a) Nie
spełnia
wszystkich
wymagao
zapisanych w Statucie Szkoły;
b) Narusza normy dotyczące kultury osobistej
oraz współżycia w kolektywie, ogólne
zachowanie w szkole i poza szkołą
wskazuje na łamanie zasad;
c) Poprawił
swoje
zachowanie
po
zastosowaniu
wobec
niego
kary
regulaminowej jako środka zaradczego.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeo, który:
a) W znacznym stopniu uchybia wymaganiom
zawartym w Statucie Szkoły;
b) Niejednokrotnie łamie zasady

współżycia w kolektywie, przeszkadza
w prowadzeniu zajęd lekcyjnych, a jego
zachowanie poza szkołą wskazuje na
nieprzestrzeganie pewnych, ogólnie
przyjętych norm społecznych.
c) Znacząco nie poprawił swojego zachowania
mimo zastosowania wobec niego kary
regulaminowej jako środka zaradczego.
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeo, który:
a) Rażąco uchybia wymaganiom zawartym
w Statucie Szkoły;
b) Wielokrotnie łamie zasady współżycia
w kolektywie, postępowanie jego jest
szkodliwe dla otoczenia i wywiera
destrukcyjny wpływ na społecznośd
szkolną;
c) Nie wykazuje zainteresowania nauką
i obowiązkami szkolnymi,
znacząco i systematycznie przeszkadza
w prowadzeniu zajęd lekcyjnych.
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13. uchylony.
14. uchylony.
15. Uczeo nie może w klasyfikacji śródrocznej

bądź rocznej otrzymad wyższej niż nieodpowiedni
oceny zachowania, jeżeli w minionym okresie:
dopuścił się plagiatu, podczas pracy pisemnej
korzystał lub usiłował korzystad z niedozwolonej
pomocy, podczas zajęd lekcyjnych używał telefonu
bądź innego zakazanego urządzenia
elektronicznego.
Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych
w szkołach dla młodzieży
§ 7. 1. Uczeo może nie byd klasyfikowany
z jednego, kilku lub wszystkich zajęd edukacyjnych, jeśli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te
zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeo nieklasyfikowany z powodu
usprawiedliwionej nieobecności może zdawad egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na
wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów, rada
pedagogiczna może wyrazid zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeo
realizujący, na podstawie odrębnych przepisów,
indywidualny tok nauki.
5. Uchylony.
6. Uchylony.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się
w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, zajęd
praktycznych i w pracowniach zawodowych oraz
z wychowania fizycznego powinien mied przede
wszystkim formę dwiczeo praktycznych.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie
później niż w dniu poprzedzającym dzieo zakooczenia
rocznych zajęd dydaktyczno-wychowawczych. Termin

Statut Szkoły
egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i
jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się
zgodnie z zapisami obowiązującego rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej.
11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą
byd obecni w charakterze obserwatorów –
rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
12. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych
nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora
szkoły.
13. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe nieklasyfikowanego z zajęd praktycznych lub
praktyki zawodowej z powodu usprawiedliwionej
nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające
uzupełnienie programu nauczania i ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z tych
zajęd.
14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia
z obowiązkowych lub dodatkowych zajęd edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo
„nieklasyfikowana”.
15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana
w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 9.
16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana
w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęd
edukacyjnych może byd zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 8 i § 9.
17. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
z zastrzeżeniem §8 i § 9.
Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych
w szkołach dla młodzieży
§ 8. 1. Uczeo, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo
dwóch obowiązkowych zajęd edukacyjnych, może
zdawad egzaminy poprawkowe z tych zajęd.
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2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w
formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminów z
zajęd wymienionych w ust. 3
3. Egzamin poprawkowy z informatyki, zajęd
praktycznych i w pracowniach zawodowych oraz
wychowania fizycznego powinien mied przede
wszystkim formę dwiczeo praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza
dyrektor szkoły do dnia zakooczenia rocznych zajęd
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy
przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich,
a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
kooczą się w styczniu – po zakooczeniu tych zajęd, nie
później jednak niż do kooca lutego.
4a. W klasach programowo najwyższych
egzamin poprawkowy z zajęd edukacyjnych kooczących
się w pierwszym okresie, przeprowadza się nie później
niż do kooca lutego.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej.
7. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych
nie
przystąpił
do
egzaminu
poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora szkoły, nie później niż do kooca września, a w
szkole,
w której zajęcia dydaktycznowychowawcze kooczą się w styczniu – nie później niż
do kooca marca.
8. Uczeo, który nie zdał egzaminu
poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej (na semestr programowo wyższy)
i powtarza klasę (semestr).
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne
ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promowad do klasy
programowo wyższej (na semestr programowo
wyższy) ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęd
edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe
zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
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nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej
(semestrze programowo wyższym)
10. Uczeo przystępujący do egzaminu
klasyfikacyjnego lub poprawkowego może zwrócid się
do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne
o podanie zakresu materiału obowiązującego
na egzaminie.
Zasady zgłaszania zastrzeżeo od ustalonych ocen
§ 9. 1. Uczeo lub jego rodzice/prawni
opiekunowie mogą zgłosid zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena
klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny.
2. Zastrzeżenia mogą byd zgłoszone w terminie
2 dni od dnia wystawienia ocen rocznych
(semestralnych) i muszą byd przekazane dyrektorowi
szkoły w formie pisemnej ze wskazaniem przepisu
prawa dotyczącego trybu ustalania oceny, który
zdaniem ucznia lub jego rodziców został naruszony.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna
(semestralna)
ocena
klasyfikacyjna
z
zajęd
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
szkoły powołuje komisję, która:
1) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej
z
zajęd
edukacyjnych
–
przeprowadza
sprawdzian
wiadomości
i
umiejętności ucznia,
w formie pisemnej i
ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęd edukacyjnych;
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania w drodze głosowania zwykłą
większością głosów, w przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3. pkt 1)
przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od
dnia zgłoszenia zastrzeżeo. Termin sprawdzianu
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi
opiekunami.
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5. Skład komisji i tryb jej pracy określa
obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej.
6. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych
nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.
3. pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpid do
niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły.
7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio
w
przypadku
rocznej
(semestralnej)
oceny
klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych uzyskanej w
wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin
zgłoszenia zastrzeżeo wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym
przypadku ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.
Promocja do klasy wyższej
§ 10. 1. Uczeo otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej (na semestr programowo
wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęd
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z
zastrzeżeniem § 8 ust. 9.
2. Uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęd edukacyjnych średnią
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej z wyróżnieniem.
1) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia
edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne
oceny uzyskane z tych zajęd.
1a) W przypadku gdy uczeo uczęszczał na zajęcia religii
i zajęcia etyki do średniej ocen, o której mowa w ust. 2
wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen
klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęd. Jeżeli
ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą
ocenę tę należy zaokrąglid do liczby całkowitej w górę.
§ 11. 1. Uczeo kooczy szkołę ponadgimnazjalną,
jeżeli w wyniku klasyfikacji koocowej, na którą składają
się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęd edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej (semestrze programowo

Statut Szkoły
najwyższym)
i
roczne
(semestralne)
oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych,
których realizacja zakooczyła się w klasach
programowo niższych (semestrach programowo
niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 6
ust. 10 pkt 1d uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęd
edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Uczeo kooczy szkołę ponadgimnazjalną
z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji koocowej,
o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęd
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
1) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia
edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne
oceny uzyskane z tych zajęd.
Zasady klasyfikowania i promowania uczniów
w szkołach dla dorosłych
§ 12. 1. Do słuchaczy szkół dla dorosłych
stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 1–7, ust. 10
pkt 1–6, § 7 ust. 7–10 i ust. 12 - 16.
2. W szkole dla dorosłych zachowania nie
ocenia się.
3. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne
z zajęd edukacyjnych według skali, o której mowa w § 6
ust. 7, ustala się po każdym semestrze. Oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych
stanowią podstawę do promowania słuchacza na
semestr programowo wyższy lub ukooczenia przez
niego szkoły.
4. W szkole dla dorosłych słuchacz jest
promowany po każdym semestrze.
§ 13. 1. Podstawą klasyfikowania słuchacza
w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne
przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych
zajęd edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania.
2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla
dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza
się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie
nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu
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przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z tych zajęd
oceny co najmniej dopuszczający.
3. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę
negatywną z obowiązkowych zajęd edukacyjnych, jest
obowiązany wykonad, w terminie określonym przez
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne,
pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy
kontrolnej oceny co najmniej dopuszczający.
4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla
dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się
słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe
konsultacje przewidziane w szkolnym planie nauczania,
w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na
te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych dwiczeo i
prac kontrolnych co najmniej dopuszczający.
5. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę
negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany
wykonad w terminie określonym przez nauczyciela
prowadzącego odpowiednio konsultacje drugą pracę
kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej co
najmniej dopuszczający.
§ 14. 1. Egzamin semestralny w szkole dla
dorosłych z języka polskiego, języka obcego
i matematyki składa się z części pisemnej i części
ustnej. Z pozostałych zajęd edukacyjnych egzaminy
semestralne zdaje się w formie ustnej, z zastrzeżeniem
§ 16 ust. 1.
2. Oceny z części pisemnej i części ustnej
egzaminów semestralnych, o których mowa w ust. 1,
ustala się według skali, o której mowa w § 6 ust. 7.
3. Egzamin semestralny z zajęd praktycznych
ma formę zadania praktycznego.
§ 15. 1. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który
z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do
egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie,
może zdawad ten egzamin w terminie dodatkowym,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
2. Termin dodatkowy wyznacza się po
zakooczeniu semestru jesiennego nie później niż do
kooca lutego lub po zakooczeniu semestru wiosennego
nie później niż do dnia 31 sierpnia.

Statut Szkoły
§ 16. 1. W szkole ponadgimnazjalnej dla
dorosłych prowadzącej kształcenie zawodowe, słuchacz
zdaje w semestrach I – IV egzamin semestralny w
formie pisemnej z jednego przedmiotu zawodowego,
a
w semestrach programowo wyższych –
z dwóch przedmiotów zawodowych.
2. Wyboru przedmiotów zawodowych, o
których mowa w ust.1, dokonuje rada pedagogiczna.
Decyzję
w tej sprawie podaje się do wiadomości
słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym
semestrze.
§ 17. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie
spełnił warunków określonych odpowiednio w § 13 ust.
2-5, nie otrzymuje promocji na semestr programowo
wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
2. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał
egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 20 ust.
1, nie otrzymuje promocji na semestr programowo
wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
3. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazid
zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek
słuchacza, uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną
słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia
zakooczenia zajęd dydaktycznych.
4. Słuchacz może powtarzad semestr jeden raz
w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych
przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej może wyrazid zgodę na powtórzenie
semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej
szkole.
§ 18. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może byd
zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego,
o którym mowa w § 41 ust. 1, jeżeli z części pisemnej
tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo
dobry oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i
uzyskał ocenę co najmniej dopuszczający.
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2. Egzaminy semestralne przeprowadzają
nauczyciele, którzy prowadzili dane zajęcia ze
słuchaczami. Dyrektor szkoły może wyznaczyd innego
egzaminatora.
3. Termin egzaminu oraz czas jego trwania
muszą byd podane do wiadomości słuchaczy z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
4. W ciągu jednego dnia słuchacz może zdawad
jeden egzamin semestralny.
5. Ocenę uzyskaną przez słuchacza na
egzaminie egzaminator wpisuje do dziennika, indeksu
słuchacza
i arkusza ocen.
§ 20. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może
zdawad egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania
niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch
egzaminów semestralnych. Przepisy § 41 ust. 1 stosuje
się odpowiednio.
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane
po każdym semestrze.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po
zakooczeniu semestru jesiennego, nie później niż do
kooca lutego i po zakooczeniu semestru wiosennego,
nie później niż do dnia 31 sierpnia.
4. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęd
edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono,
zgodnie z § 15 ust. 1 dodatkowy termin egzaminu
semestralnego.
§ 21. 1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych
powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty
przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną
ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej
i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest
równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego
i uzyskaniem z danych zajęd edukacyjnych semestralnej
oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części
pisemnej egzaminu semestralnego.

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

§ 19. 1. Egzaminy semestralne przeprowadza
się na terenie szkoły.

3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa
w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje

Statut Szkoły
się odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania
na zajęcia” lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania na
zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia.
4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa
w ust. 2, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje
się odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania
na zajęcia” lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania na
zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie
jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z danych zajęd edukacyjnych zgodnej
z
oceną
uzyskaną
w
wyniku
egzaminu
eksternistycznego.
§ 22. 1. Dyrektor szkoły dla dorosłych:
1) Zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej
nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:
a) Uzyskane przed rozpoczęciem nauki
w szkole świadectwo uzyskania tytułu
zawodowego
(lub
świadectwo
równorzędne),
wydane
po
zdaniu
egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo
czeladnika bądź dyplom mistrza – w
zawodzie,
w którym się kształci;
b) Zaświadczenie wydane przez pracodawcę
potwierdzające
przepracowanie
w zawodzie, w którym się kształci, okresu
co najmniej równego okresowi trwania
nauki zawodu, przewidzianemu dla danego
zawodu.
2) Może zwolnid słuchacza z obowiązku odbycia
praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży
on:
a) Uzyskane przed rozpoczęciem nauki
w szkole świadectwo uzyskania tytułu
zawodowego
(lub
świadectwo
równorzędne),
wydane
po
zdaniu
egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo
czeladnika bądź dyplom potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza
– w zawodzie wchodzącym w zakres
zawodu, w którym się kształci;
b) Zaświadczenie wydane przez pracodawcę
potwierdzające
przepracowanie
w
zawodzie, w którym się kształci, okresu co
najmniej równego okresowi trwania nauki
zawodu, przewidzianemu dla zawodu
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wchodzącego
w zakres zawodu, w
którym się kształci;
c) Zaświadczenie wydane przez pracodawcę
potwierdzające zatrudnienie w zawodzie,
w którym się kształci lub w zawodzie
wchodzącym w zakres zawodu, w którym
się kształci.
3) Zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęd
edukacyjnych „ podstawy przedsiębiorczości „ jeżeli
przedłoży on świadectwo ukooczenia szkoły dającej
wykształcenie średnie potwierdzające realizacje tych
zajęd.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt.
2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi szkoły w każdym
semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie
praktycznej nauki zawodu.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2,
może nastąpid po ustaleniu przez dyrektora szkoły
wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla
zawodu, w którym słuchacz się kształci i dla zawodu
wchodzącego w zakres tego zawodu.
4. Słuchacz, który został zwolniony w części
z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest
obowiązany uzupełnid pozostałą częśd praktycznej
nauki zawodu w sposób i w trybie uzgodnionym
z kierownikiem szkolenia praktycznego.
5. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości
lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki
zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje
się odpowiednio, „zwolniony w całości z praktycznej
nauki zawodu” lub „zwolniony w części z praktycznej
nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.
§
23.
1.
ponadgimnazjalną:

Słuchacz

kooczy

szkołę

1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji koocowej, na którą
składają się semestralne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęd edukacyjnych uzyskane
w semestrze programowo najwyższym oraz
semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęd edukacyjnych, których realizacja zakooczyła
się w semestrach programowo niższych w szkole
danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej.

Statut Szkoły
§ 24. 1. Zespół umożliwia i organizuje naukę
religii i etyki w wymiarze określonym odrębnymi
przepisami i zgodnie z potrzebami swoich uczniów.
2. Decyzję o uczęszczaniu na wymienione w
ust. 1 zajęcia podejmują:
a) Rodzice/prawni opiekunowie w przypadku
uczniów niepełnoletnich;
b) Pełnoletni uczniowie.
§ 25. 1. Dyrektor Zespołu może wprowadzad
przedmioty dodatkowe.
2. W Zespole organizuje się zajęcia
pozalekcyjne
uwzględniające
potrzeby
oraz
zainteresowania uczniów.
§ 27. 1. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny
system doradztwa oraz zajęd związanych z wyborem
kierunku kształcenia, a także współdziała z instytucjami
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc
uczniom i rodzicom.
1) W celu realizacji zadao ust. 1 szkoła może zatrudnid
nauczyciela doradcę zawodowego.
2) W zakres działao doradcy zawodowego wchodzi
w szczególności:
a) Diagnozowanie potrzeb uczniów w sferze
doradztwa zawodowego;
b) Gromadzenie, analizowanie i udostępnianie
uczniom informacji mogących pomóc im
kształtowad przyszłośd zawodową;
c) Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na
temat aktualnych tendencji w tej sferze;
d) Udzielanie uczniom indywidualnych porad;
e) Współpraca z instytucjami oraz specjalistami
mogącymi pomóc młodzieży w samookreśleniu
w tej sferze;
f) Organizowanie zajęd integracyjnych z uczniami
klas pierwszych;
g) Realizowanie programu zajęd warsztatowych
dla poszczególnych klas.
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4. Nauczyciel-pedagog koordynuje działania
szkoły w zakresie:
1)
2)
3)
4)

Zadao ogólnowychowawczych;
Profilaktyki wychowawczej;
Pracy korekcyjno-wyrównawczej;
Indywidualnej
opieki
psychologicznej;
5) Pomocy materialnej.

pedagogiczno-

5. Do zadao pedagoga należy w szczególności:
1) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów
oraz
analizowanie
przyczyn
niepowodzeo
szkolnych;
2) Określanie form i sposobów udzielania uczniom,
w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami,
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) Organizowanie i prowadzenie różnych form
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) Podejmowanie
działao
profilaktycznowychowawczych wynikających z programu
wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów,
z udziałem rodziców i nauczycieli;
5) Wspieranie działao opiekuoczo-wychowawczych
nauczycieli,
wynikających
z
programu
wychowawczego szkoły;
6) Planowanie i koordynowanie zadao realizowanych
przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i
nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów
kierunku kształcenia i zawodu;
7) Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy
materialnej uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej;
8) Koordynowanie prac z zakresu profilaktyki;
9) Systematyczne prowadzenie dokumentacji swej
działalności.
6. W swoim działaniu psycholog szkolny kieruje
się regulaminem nauczyciela-psychologa.

§ 28. 1. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny
system doradztwa pedagogiczno-psychologicznego.

7.
Nauczyciel-psycholog
w szczególności zadania:

2. W celu realizacji zadao ust. 1 szkoła może
zatrudnid pedagoga i psychologa.

1) Badania i działania diagnostyczne;
2) Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form
pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców
i nauczycieli;

3. W swoim działaniu pedagog szkolny kieruje
się regulaminem nauczyciela-pedagoga.

wykonuje

Statut Szkoły
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3) Współuczestniczy w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych;
4) Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne
w sytuacjach kryzysowych;
5) Rozpoznaje przyczyny niepowodzeo szkolnych
i trudności w nauce.

Rozdział 3
Organ prowadzący szkołę
§ 31. 1. Organem prowadzącym szkołę jest
Starosta Wejherowski.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Pomorski Kurator Oświaty.

§ 29. 1. Rodzice/prawni opiekunowie
i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach
wychowania i kształcenia młodzieży.
2. Współdziałanie
w szczególności poprzez:

to

realizowane

Rozdział 4
Organy Zespołu i ich kompetencje
§ 32. 1. Organami Zespołu są:

jest

1) Spotkania
wychowawców
klas
z rodzicami/prawnymi opiekunami organizowane
nie rzadziej niż raz na półrocze;
2) Umożliwienie rodzicom/prawnym opiekunom
spotkania z innymi nauczycielami zespołu w czasie
pełnionych przez nauczycieli dyżurów;
3) Działania rady rodziców.
3. Rodzicom/prawnym opiekunom uczniów
Zespołu przysługuje prawo do:
1) Zaznajomienia się z programem wychowawczym
szkoły i programem profilaktyki;
2) Zaznajomienia się z przepisami dotyczącymi
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów;
3) Uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji
na temat swojego dziecka, jego zachowania,
postępów i przyczyn trudności w nauce;
4) Uzyskiwania informacji i porad w sprawach
wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5) Wyrażania
i
przekazywania
organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na
temat pracy szkoły.
5.
Do
podstawowych
obowiązków
rodziców/prawnych opiekunów ucznia należy:
1) Zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na
zajęcia szkolne;
2) Zapewnianie uczniowi warunków umożliwiających
przygotowanie się do zajęd szkolnych.
§ 30. 1. Warunki organizowania kształcenia,
wychowania i opieki w oddziałach sportowych
określają odrębne przepisy.
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1)
2)
3)
4)

Dyrektor Zespołu;
Rada pedagogiczna;
Rada rodziców;
Samorząd uczniowski.

2. W szkołach dla dorosłych nie działa rada
rodziców.
3. W Zespole może działad rada Zespołu.
1) Tryb tworzenia oraz kompetencje rady Zespołu
określa ustawa o systemie oświaty;
2) Do chwili utworzenia rady Zespołu jej zadania
wykonuje rada pedagogiczna.
4. Rada pedagogiczna wykonując zadania rady
Zespołu
jest
obowiązana
zasięgnąd
opinii
przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawach:
1) Zmiany Statutu Zespołu;
2) Planu finansowego Zespołu;
3) Planu pracy Zespołu.
5. Rada pedagogiczna, rada rodziców,
samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej
działalności.
§ 33. 1. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) Kieruje jego działalnością oraz reprezentuje go na
zewnątrz;
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza
warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte
w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) Dysponuje środkami określonymi w planie
finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę
pedagogiczną i ponosi odpowiedzialnośd za ich

Statut Szkoły

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę
szkoły;
Wykonuje zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeostwa uczniom i nauczycielom w czasie
zajęd organizowanych przez szkołę;
Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczególnych;
Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami
kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk
pedagogicznych;
Odpowiada za właściwą organizację i przebieg
egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy
o systemie oświaty, przeprowadzanych w szkole;
Stwarza warunki do działania w szkole:
wolontariuszy, stowarzyszeo i innych organizacji,
których celem statutowym jest działalnośd
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuoczej szkoły;
Może
tworzyd
zespoły
wychowawcze,
przedmiotowe lub inne zespoły problemowozadaniowe, którymi kierują przewodniczący
powoływani przez dyrektora na wniosek zespołu;
Odpowiada za realizację zaleceo wynikających
z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia;
Corocznie
ustala
zestaw
podręczników
lub materiałów edukacyjnych i materiałów
dwiczeniowych, które będą obowiązywad w danym
roku szkolnym;
Wykonuje czynności związane z zakupem
do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów
edukacyjnych, materiałów dwiczeniowych i innych
materiałów bibliotecznych oraz czynności związane
z
gospodarowaniem
tymi
podręcznikami
i materiałami;
Określa szczegółowe warunki korzystania przez
uczniów z podręczników lub materiałów
edukacyjnych.

2. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji,
skreślid ucznia z listy uczniów w przypadkach
określonych w Statucie Szkoły.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla
zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności
decyduje w sprawach:
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1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły;
2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar
porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
szkoły;
3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeo,
nagród i innych wyróżnieo dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły.
4. Dyrektor Zespołu ustala:
1) Zawody, w których kształci szkoła prowadząca
kształcenie zawodowe;
2) W liceum ogólnokształcącym dyrektor wyznacza,
na początku etapu edukacyjnego dla danego
oddziału, od 2 do 4 przedmiotów ujętych w
podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
5. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie
uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
6. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich
zadao współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.
§ 34. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym
organem Zespołu realizującym zadania wynikające
z
zapisów
Statutu
oraz
regulaminów
wewnątrzszkolnych.
2. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
1) Zatwierdzanie planu pracy szkoły;
2) Podejmowanie uchwał w sprawie wyników
klasyfikacji i promocji uczniów;
3) Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w
Statucie;
4) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;
5) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkoły;
6) Podejmowanie uchwał w sprawie wniosków
dotyczących nagród i wyróżnieo oraz kar dla
uczniów Zespołu;
7) Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy
uczniów;
8) Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru
pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą
przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w
celu doskonalenia pracy szkoły.

Statut Szkoły
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) Organizację Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy
rozkład zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) Projekt planu finansowego zespołu;
3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom
odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo;
4) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału
nauczycielom stałych prac i zajęd w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych
zajęd
dydaktycznych
oraz
wychowawczych;
5) Kandydatów na kierownicze stanowiska w szkole.
4. Rada pedagogiczna ma prawo:
1) Na wniosek jej przedstawiciela zawiesid swoje
obrady, jeżeli uzna je za nieprzygotowane lub
prowadzone niezgodnie z przepisami;
2) Wystąpid z wnioskiem do organu prowadzącego
o odwołanie ze stanowiska dyrektora, którego
postępowanie budzi zastrzeżenia członków rady
lub dyrektora Zespołu – o odwołanie nauczyciela z
innej funkcji kierowniczej.
5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt
statutu szkoły albo jego zmian i podejmuje uchwałę
w tej sprawie.
6. Zasady pracy rady pedagogicznej określa
uchwalony przez nią regulamin jej działania.
§ 35. 1. W Zespole działa rada rodziców
stanowiąca reprezentację ogółu rodziców/prawnych
opiekunów uczniów szkoły.
2. Rada rodziców może występowad do
dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw wynikających z bieżącej
i długofalowej pracy szkoły.
3. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) Programu wychowawczego szkoły;
b) Programu profilaktyk.
2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia lub wychowania;
3) Opiniowanie
projektu
planu
finansowego
składanego przez dyrektora zespołu.
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4. Rada rodziców w celu wspierania działalności
statutowej może gromadzid fundusze z dobrowolnych
składek rodziców lub prawnych opiekunów oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców
określa regulamin jej działania i preliminarz wydatków.
5. Rada rodziców działa zgodnie z uchwalonym
przez nią regulaminem jej działania.
§ 36. 1. W zespole działa samorząd

uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie
zespołu. Tryb powoływania jego zarządu określa
regulamin samorządu uczniowskiego.
2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu
uczniów.
3. Samorząd może przedstawiad dyrektorowi
Zespołu oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące
realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów,
takich jak:
1) Prawo do zapoznawania się z programem
nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów
w nauce i zachowaniu;
3) Prawo do organizacji życia szkolnego;
4) Prawo do redagowania i wydawania gazety
szkolnej;
5) Prawo do podejmowania działao w sferze kultury,
oświaty, sportu oraz rozrywki zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
6) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę
opiekuna samorządu;
7) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję
rzecznika praw ucznia.
4. Samorząd w szkole dla dorosłych, w celu
wspierania działalności statutowej szkoły, może
gromadzid fundusze z dobrowolnych składek i innych
źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa
jego regulamin.
§ 37. 1. Organy Zespołu współpracują ze sobą
w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku,
w swoim działaniu kierując się świadomością
nadrzędności celów, do osiągnięcia których zostały
powołane.

Statut Szkoły
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2.
Spory
między
organami
Zespołu,
z zastrzeżeniem ust. 3, rozstrzyga dyrektor w terminie
dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku
w sprawie.
3. Spory między dyrektorem i innymi organami
Zespołu rozstrzyga organ prowadzący.
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2. Zajęcia edukacyjne: praktyczna nauka
zawodu i praktyka zawodowa w ramach kształcenia
zawodowego prowadzone są u pracodawców oraz
przez pracowników tych jednostek na podstawie
umowy zawartej pomiędzy zespołem a danym
zakładem pracy.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Rozdział 5
Organizacja Zespołu
§ 38. 1. Podstawową jednostką organizacyjną
Zespołu jest oddział.
2. Zajęcia
w oddziałach.

edukacyjne

organizowane

są

3. Podział oddziałów na grupy ustala dyrektor
zespołu na podstawie odrębnych przepisów.
§ 39. 1. Podstawowymi formami działalności
dydaktyczno-wychowawczej Zespołu są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających
szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe praktyczna nauka zawodu;
4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów
niepełnosprawnych;
5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych
kursów zawodowych.
1a). W Zespole mogą byd organizowane
dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
1) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż
język obcy nowożytny nauczany w ramach
obowiązkowych zajęd edukacyjnych, o których
mowa w ust. 1;
2) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa
programowa, lecz program nauczania tych zajęd
został włączony do szkolnego zestawu programów
nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów
niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych
kursów zawodowych;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
uczniów.

§ 40. 1. Praktyczna nauka zawodu przewidziana
programem nauczania w zasadniczej szkole zawodowej
odbywa się u pracodawcy w oparciu o odrębne
regulacje prawne, uwzględnione w regulaminie
praktycznej nauki zawodu.
2. Uczeo klasy pierwszej zobowiązany jest do
dnia 1 września dostarczyd do szkoły podpisaną umowę
o praktyczną naukę zawodu pod rygorem skreślenia go
z listy uczniów.
3. W szczególnych przypadkach szkoła może
udzielid uczniowi pomocy w wypełnieniu zapisów ust 2.
4. Nadzór i kontrolę nad realizacją praktycznej
nauki zawodu w Zespole sprawuje kierownik szkolenia
praktycznego.
§ 41. 1. W technikum organizowane są zajęcia
praktyczne i praktyki zawodowe.
2. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnej
pracowni zajęd praktycznych.
3. Praktyki zawodowe odbywają się w
zakładach pracy w oparciu o podpisaną umowę między
zakładem i szkołą.
4. Warunki zawierania umów, o których mowa
w ust. 3 , określają odrębne przepisy, uwzględnione
w regulaminie praktycznej nauki zawodu.
5. Zgodnie z programem nauczania uczniowie
odbywają praktyki zawodowe w terminie i o czasie
trwania określonym w szkolnym planie nauczania.
6. Nadzór i kontrola oraz organizacja praktyk
zawodowych należy do kompetencji kierownika
szkolenia praktycznego.
§ 42. 1. W Zespole działają pracownie:
1)
2)
3)
4)

Zajęd praktycznych;
Elektryczne;
Elektroniczne;
Informatyczne;
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5) Teleinformatyczne.
2. Organizacja pracowni obejmuje:
1) Wyposażenie pracowni w sprzęt, który umożliwi
realizację programu nauczania;
2) Wyznaczenie dla każdej pracowni administratora
spośród nauczycieli posiadających właściwe
kompetencje,
do
zadao
którego
należy
w szczególności:
a) Opracowanie
w
porozumieniu
z kierownikiem szkolenia praktycznego
regulaminu pracowni;
b) Udostępnienie
regulaminu
pracowni
nauczycielom prowadzącym w niej zajęcia;
c) Właściwa organizacja stanowisk w
pracowni;
d) Dbanie o utrzymanie pracowni i jej
wyposażenia w należytym stanie.
3) Zaznajomienie z regulaminem pracowni uczniów
odbywających w niej zajęcia.
3. Nadzór nad funkcjonowaniem pracowni
wymienionych w ust. 1 sprawuje kierownik szkolenia
praktycznego.
§ 43. 1. W Zespole działa biblioteka i czytelnia
z księgozbiorem tworzonym pod kątem zaspokajania
potrzeb uczniów i nauczycieli oraz internetowe
centrum informacji multimedialnej (ICIM).
2. Czas pracy biblioteki i ICIM jest corocznie
dostosowywany przez dyrektora do tygodniowego
planu zajęd tak, aby umożliwid użytkownikom dostęp
do jej zbiorów podczas zajęd lekcyjnych i po ich
zakooczeniu.
3. Prowadzenie biblioteki szkolnej powierzane
jest nauczycielom bibliotekarzom, którzy organizują
czytelnictwo uczniów oraz tworzą warunki do
poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego
posługiwania się technologią informacyjną, a także
odpowiadają za właściwy dobór księgozbioru, jego
zabezpieczenie i utrzymywanie w należytym stanie.
4. Nauczyciel bibliotekarz, realizując swe
zadania, w szczególności:
1) Gromadzi zgodnie z potrzebami czytelników zbiory
biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz
opracowania bibliotecznego;
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2) Gromadzi
czasopisma
popularnonaukowe,
pedagogiczne, środki multimedialne;
3) Udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeo
indywidualnych oraz wypożyczeo do pracowni
przedmiotowych;
4) Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów
związane
z
nauką
i
indywidualnymi
zainteresowaniami;
5) Podejmuje różnorodne działania rozwijające
wrażliwośd kulturową i społeczną uczniów;
6) Udziela
informacji
bibliotecznych,
bibliograficznych, informuje o nowych nabytkach
lub książkach szczególnie wartościowych;
7) Udziela pomocy nauczycielom w ich pracy
dydaktycznej;
8) Przeprowadza analizy stanu czytelnictwa;
9) Opracowuje roczne plany pracy biblioteki
uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców
i zespołów przedmiotowych;
10) Systematycznie zabezpiecza zbiory przed zużyciem;
11) Dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub
zniszczonych,
prowadząc
odpowiednią
dokumentację.
5. Biblioteka, czytelnia oraz ICIM funkcjonują
w oparciu o swoje regulaminy.
§ 44. 1. Szczegółową organizację nauczania,
wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Zespołu opracowany do dnia 30.
kwietnia każdego roku.
2. W arkuszu organizacji Zespołu umieszcza się
w szczególności:
1) Liczbę pracowników szkoły;
2) Liczbę pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;
3) Ogólną liczbę godzin zajęd edukacyjnych;
4) Liczbę godzin zajęd dodatkowych;
5) Liczbę godzin zajęd prowadzonych przez
poszczególnych nauczycieli.
3. Tygodniowy rozkład zajęd określający
organizację zajęd edukacyjnych jest ustalany przez
dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego Zespołu, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy oraz Karty Nauczyciela.

Statut Szkoły
§ 45. 1. W celu zapewnienia uczniom
bezpieczeostwa na terenie szkoły pełnione są dyżury
nauczycielskie, zgodnie z harmonogramem.
2. Dyżury pełnione są na korytarzach szkolnych
i boisku szkoły bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęd
lekcyjnych, w czasie przerw między lekcjami oraz
bezpośrednio po zakooczeniu zajęd.
§ 46. 1. Dniami, w których zajęcia szkolne dla
klas uczestniczących mogą byd przeprowadzane w innej
formie niż to przewiduje tygodniowy rozkład zajęd są:
1)
2)
3)
4)
5)

Dzieo Patrona Szkoły;
Ślubowanie uczniów klas pierwszych;
Chrzest uczniów klas pierwszych;
Akcja „Sprzątanie świata”;
Dzieo Sportu;

oraz inne ogłoszone zarządzeniem dyrektora szkoły.
Rozdział 6
Zadania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu
§ 47. 1. W Zespole zatrudnieni są nauczyciele
oraz pracownicy administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych
pracowników, o których mowa w ust. 1, określają
odrębne przepisy.
§ 48. 1. W Zespole tworzy się następujące
stanowiska kierownicze:
1)
2)
3)
4)
5)

Wicedyrektor
Wicedyrektor
Kierownik szkolenia praktycznego;
Główny księgowy;
Kierownik gospodarczy.

2. Kompetencje oraz zakres obowiązków
związanych z pełnieniem funkcji wymienionych w ust. 1
określa dyrektor Zespołu.
§ 49. 1. Nauczyciel ma obowiązek prowadzid
pracę
dydaktyczno-wychowawczą
z
uczniami
przydzielonych oddziałów w zakresie nauczanego
przedmiotu oraz jest odpowiedzialny za poziom tej
pracy.
2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialnośd za
bezpieczeostwo, zdrowie i życie powierzonej mu
młodzieży.
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1) Systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do
zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ich
realizowanie zgodnie z tygodniowym rozkładem
zajęd, przyjętym programem nauczania oraz
rocznym rozkładem materiału nauczania, zgodnym
z podstawą programową;
2) Poinformowanie na początku roku szkolnego,
uczniów, a w przypadku uczniów niepełnoletnich,
ich rodziców/prawnych opiekunów o wymaganiach
edukacyjnych
niezbędnych
do
uzyskania
poszczególnych
ocen
klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęd edukacyjnych oraz
o warunkach i trybie uzyskania oceny
klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana;
3) Zapewnianie warunków optymalnego rozwoju
uczniom przez przekazywane treści nauczanego
przedmiotu, osobisty przykład i oddziaływanie
wychowawcze;
4) Stwarzanie warunków dla aktywnego udziału
uczniów w procesie lekcyjnym, spokojnej i dobrze
zorganizowanej pracy, wzajemnej życzliwości
i pomocy oraz sprawiedliwej oceny osiąganych
wyników;
5) Stosowanie jawności oceny wobec ucznia oraz
rodziców/prawnych opiekunów uczniów objętych
obowiązkiem nauki;
6) Na wniosek ucznia lub rodziców/prawnych
opiekunów ucznia objętego obowiązkiem nauki
udostępnianie sprawdzonych i ocenionych
pisemnych prac kontrolnych oraz uzasadnienie
ustalonej oceny, także klasyfikacyjnej;
7) Systematyczne
i
prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji przebiegu nauczania;
8) Doskonalenie
umiejętności
dydaktycznych
i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
9) Czynny udział w pracy rady pedagogicznej,
realizowanie jej postanowieo i uchwał;
10) Współpraca z rodzicami uczniów;
11) Pełnienie dyżurów w czasie przerw, zgodnie
z harmonogramem;
12) Niepozostawianie uczniów bez opieki w czasie
trwania zajęd lekcyjnych.
4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialnośd
materialną za powierzone mu mienie w tym
wyposażenie sal.

Statut Szkoły
5. Dyrektor może powierzyd nauczycielowi

dyplomowanemu lub mianowanemu funkcję
opiekuna odbywającego staż nauczyciela stażysty
lub nauczyciela kontraktowego.
§ 50. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia
w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem
jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału
zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia
ogólnego, programu nauczania w danym zawodzie,
z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego
i kształcenia zawodowego oraz przedmiotów ujętych
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
2. Nauczyciele danego przedmiotu lub
nauczyciele grupy przedmiotów wchodzą w skład
zespołów przedmiotowych. Rodzaje zespołów i ich
skład osobowy określa rada pedagogiczna na zebraniu
przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.
1) Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany
przez dyrektora na wniosek członków zespołu;
2) Skład zespołu może byd uzupełniany w trakcie roku
szkolnego na wniosek przewodniczącego zespołu.
3. Wicedyrektor do spraw wychowawczych,
wychowawcy oddziałów, pedagog szkolny oraz inne
osoby wskazane przez dyrektora tworzą zespół
wychowawczy.
1) Pracą zespołu kieruje przewodniczący
wicedyrektor do spraw wychowawczych;
2) Skład zespołu może byd uzupełniany w trakcie roku
szkolnego na wniosek przewodniczącego zespołu.
§ 51. Dyrektor Zespołu może powoład:
1) Zespoły zadaniowe. Rodzaje zespołów i ich skład
osobowy określa rada pedagogiczna na zebraniu;
a) Pracą zespołu kieruje przewodniczący
powoływany przez dyrektora na wniosek
członków zespołu;
b) Skład zespołu może byd uzupełniany
w trakcie roku szkolnego na wniosek
przewodniczącego zespołu;
c) Koordynatora do spraw bezpieczeostwa.
§ 52. 1. Dyrektor Zespołu powierza każdy
oddział opiece wychowawczej jednego z nauczycieli
uczących w danym oddziale.

Strona 21

ZSP nr 2 w Wejherowie

2. Wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca
opiekował się danym oddziałem przez cały okres
kształcenia w szkole.
3. Do obowiązków wychowawcy oddziału
należy w szczególności:
1) Prowadzenie w powierzonym oddziale planowej
pracy
zmierzającej
do
realizacji
celów
dydaktycznych i wychowawczych;
2) Poinformowanie, na początku roku szkolnego,
uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania
wyższej niż przewidywana ocena zachowania,
a także o skutkach ustalenia nagannej rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) Kształtowanie właściwych postaw wychowanków
oraz ich odpowiedzialności za własne czyny;
4) Poznawanie, w miarę możliwości, warunków życia,
stanu
zdrowia,
osobowości,
uzdolnieo
i zainteresowao uczniów;
5) Współpraca
z
radą
pedagogiczną
i rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów
w zakresie oddziaływania wychowawczego na
uczniów;
6) Zapoznawanie rodziców/prawnych opiekunów
z wymaganiami dydaktycznymi i wychowawczymi
Zespołu, postępami uczniów w nauce, ich
zachowaniem się w grupie i trudnościami
rozwojowymi;
7) Prowadzenie określonej przepisami dokumentacji
pracy dydaktyczno-wychowawczej w danym
oddziale;
8) Dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy
wychowawczej
klasy
oraz
przedkładanie
sprawozdao
z
postępów
dydaktycznowychowawczych
na
posiedzeniach
rady
pedagogicznej;
9) Pisemne
powiadomienie
rodziców/prawnych
opiekunów
o
wszczęciu
postępowania
dyscyplinarnego wobec ucznia;
10) Współpraca z pedagogiem szkolnym.
4. Wychowawca ma prawo korzystad z pomocy
merytorycznej i metodycznej poradni psychologicznopedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub
instytucji oświatowych i naukowych.

Statut Szkoły
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5. Uczniowie oddziału lub ich rodzice/prawni
opiekunowie mogą w uzasadnionych przypadkach
zwrócid się do dyrektora Zespołu z prośbą o zmianę
nauczyciela wychowawcy. Decyzję w tej sprawie
podejmuje dyrektor po jej wnikliwym rozpoznaniu.
§ 53. 1. Zadaniem pracowników administracji
i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły.
3. Szczegółowy
zakres
obowiązków
pracowników ustala dyrektor Zespołu.

tych

Rozdział 6a
Szkolne doradztwo edukacyjno – zawodowe
§53. a. W szkole funkcjonuje doradztwo
edukacyjno-zawodowe. W celu realizacji zadania
szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego szkoła
zatrudnia kwalifikowanego doradcę edukacyjnozawodowego.
§53. b. Zadania szkolnego doradcy edukacyjnozawodowego:
1. Organizacja
Wewnątrzszkolnego
Systemu
Doradztwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 w Wejherowie.
2. Pomoc uczniom w poznaniu własnych umiejętności,
zainteresowao,
uzdolnieo,
predyspozycji
zawodowych, w tym możliwości psychofizycznych
związanych
z wyborem zawodu lub kolejnego etapu
edukacyjnego.
3. Wskazanie uczniom, rodzicom, nauczycielom
dodatkowych
źródeł
informacji
na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym,
europejskim i światowym dotyczących:
a) rynku pracy,
b) trendów rozwojowych w świecie zawodów
i zatrudnienia,
c) planowaniu własnej ścieżki edukacyjnej
i zawodowej
opartej
na
umiejętności
poszukiwania informacji o zawodach i sytuacji
na rynku pracy, a także ofertach kształcenia na
kolejnych etapach edukacyjnych,
d) instytucji
i
organizacji
wspierających
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych
w życiu codziennym i zawodowym,
e) alternatywnych możliwości kształcenia dla
uczniów z problemami emocjonalnymi
i niedostosowaniem społecznym.
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4. Pomoc uczniom w rozwijaniu umiejętności
społecznych,
w
tym
pracy
zespołowej,
a także innych kompetencji wymaganych od
pracownika.
5. Udzielanie
indywidualnych
porad
uczniom
i rodzicom.
6. Tworzenie Indywidualnych Planów Działania na
potrzeby uczniów (IPD- projektowanie ścieżek
kariery uczniów).
7. Prowadzenie grupowych zajęd aktywizujących,
przygotowujących uczniów do świadomego
planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
8. Prowadzenie
odpowiedniej
dokumentacji
udzielanych porad i osób korzystających
z
usług
szkolnego
doradcy
edukacyjnozawodowego.
9. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej
prowadzonej przez szkołę.
10. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców
i nauczycieli poprzez organizowanie spotkao
szkoleniowo-informacyjnych,
udostępnianie
informacji
i
materiałów
do
pracy
z uczniami.
11. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie
tworzenia i zapewnienia ciągłości działao
wewnątrzszkolnego
systemu
doradztwa
zawodowego, realizacji działao przygotowania
uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych
w programie wychowawczym szkoły
i
programie profilaktyki.
12. Współpraca
z
instytucjami
wspierającymi
wewnątrzszkolny
system
doradztwa,
w szczególności z poradniami psychologicznopedagogicznymi,
w
tym
poradniami
specjalistycznymi oraz innymi instytucjami
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną
pomoc uczniom i rodzicom.
13. Nawiązanie
współpracy
z
instytucjami
i organizacjami: Powiatowe Urzędy Pracy, Cechy
Rzemiosł, Paostwowa Inspekcja Pracy, Ochotnicze
Hufce
Pracy,
Biura
karier,
Fundacje
i stowarzyszenia, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie,
Punkty
Pośrednictwa
Pracy,
Młodzieżowe Centra Kultury.
14. Współpraca z Uczelniami Wyższymi.
15. Współpraca z pracodawcami.

Statut Szkoły
16. Współpraca ze szkołami gimnazjalnymi (promocja
oferty szkoły).
17. Zbieranie, analiza i przechowywanie informacji
o losach absolwentów szkoły.
18. Gromadzenie, aktualizacji i udostępnianie ofert
edukacyjnych i zawodowych uczelni wyższych,
szkół policealnych, kursów, szkoleo.
19. Pomoc w znalezieniu odpowiednich ofert pracy
(również pracy sezonowej, wakacyjnej).
20. Stworzenie na terenie szkoły Centrum Informacji
Edukacyjnej.
21. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
22. Udział w spotkaniach sieci współpracy szkolnych
doradców edukacyjno-zawodowych:
a) wymiana doświadczeo i informacji,
b) wzajemne wsparcie,
c) integracja osób i środowisk doradztwa,
d) samodzielne
wykonywanie
zadao
powierzonych do realizacji,
e) ewaluacja działao.
§ 53.
c. Zadania wspólne doradców
edukacyjno-zawodowych
w
szkołach
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat
wejherowski:
1. Opracowanie, aktualizacje i ewaluacja okresowa
programu doradczego dla szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez powiat wejherowski.
2. Współpraca w ramach sieci współpracy szkolnych
doradców
edukacyjno-zawodowych
szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat
wejherowski.
3. Gromadzenie, wymiana i aktualizacja informacji.
4. Nawiązywanie
współpracy
z
instytucjami
wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa.
5. Zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie
z problemami.
6. Współtworzenie innowacyjnych rozwiązao.
7. Poszerzanie kompetencji poprzez spotkania
z ekspertami, konferencje, szkolenia.
8. Ewaluacja podejmowanych i realizowanych
wspólnie działao.
Rozdział 7
Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów
§ 54. Rekrutacja odbywa się na zasadach
określonych w Ustawie o Systemie Oświaty,
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z
uwzględnieniem
wykonawczych.

obowiązujących

aktów

§ 55. uchylony.
Rozdział 8
Prawa i obowiązki uczniów
§ 56. 1. Uczeo ma prawo w szczególności do:
1) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie
dydaktyczno-wychowawczym;
2) Informacji o przysługujących mu prawach i
środkach do zastosowania, gdy prawa te nie są
respektowane;
3) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
zgodnie z zasadami higieny pracy;
4) Opieki wychowawczej i warunków zapewniających
bezpieczeostwo i ochronę przed wszelkimi
formami przemocy oraz ochronę i poszanowanie
godności osobistej;
5) Swobody
wyrażania
myśli
i
przekonao,
w szczególności dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza
tym dóbr innych osób;
6) Decyzji o uczestnictwie w zajęciach religii/etyki
i wychowania do życia w rodzinie;
7) Rozwijania zainteresowao, zdolności i talentów,
uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych;
8) Wpływania na życie szkoły poprzez działalnośd
samorządową;
9) Zrzeszania się w organizacjach działających legalnie
w szkole;
10) Różnych form pomocy, szczególnie ze strony
pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego
i rzecznika praw ucznia, w zależności od osobistych
potrzeb i możliwości szkoły;
11) Korzystania z pomocy stypendialnej, zgodnie
z odrębnymi przepisami;
12) Nagród uzyskiwanych za wybitne wyniki w nauce
oraz inne osiągnięcia;
13) Reprezentowania szkoły w zawodach, konkursach
i olimpiadach przedmiotowych, po spełnieniu
wymaganych kryteriów;
14) Korzystania z praw wynikających z Konwencji
o Prawach Dziecka;
15) Korzystania z ochrony danych osobowych.
2. W zakresie oceniania,
i promowania uczeo ma prawo do:

klasyfikowania

Statut Szkoły
1) Do uzyskiwania rzetelnej informacji o poziomie
osiągnięd edukacyjnych i postępach w nauce;
2) Do informacji dotyczących wymagao edukacyjnych
sformułowanych przez nauczycieli poszczególnych
przedmiotów;
3) Zapoznad się z obowiązującymi zasadami
oceniania, klasyfikowania i przyznawania ocen
zachowania;
4) Do
uzyskania
pomocy
psychologicznopedagogicznej
zgodnie
z
obowiązującymi
procedurami;
5) Do zwolnienia z dwiczeo na zajęciach wychowania
fizycznego po przedstawieniu zaświadczenia
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach, wydanego przez lekarza
oraz na czas określony w tej opinii - decyzję
podejmuje dyrektor;
6) Do zwolnienia, z części lub całego okresu
kształcenia, z nauki drugiego języka obcego po
przedstawieniu opinii poradni specjalistycznej
spełniającej warunki, o których mowa w odrębnych
przepisach - decyzję wydaje dyrektor;
7) Do zrealizowania indywidualnego programu lub
toku nauki – decyzję podejmuje dyrektor na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 57. 1. Uczeo ma obowiązek postępowad
zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbad o honor
i dobre imię szkoły, szanowad jej tradycje, właściwie
reprezentowad szkołę na zewnątrz oraz przestrzegad
postanowieo zawartych w Statucie.
2. Na uczniu spoczywa w szczególności
obowiązek:
1) Noszenia munduru, jak w § 1. 4.;
2) Systematycznego i aktywnego uczestniczenia
w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;
3) Systematycznego i rzetelnego przygotowywania się
do zajęd;
4) Aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych,
przestrzegania ustalonych zasad i porządku w
czasie lekcji;
5) Usunięty
6) Przestrzegania norm współżycia społecznego
i właściwego zachowania w odniesieniu do
nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz
kolegów, reagowania na akty agresji i inne naganne
zachowania;
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7) Wykonywania poleceo nauczycieli i innych
pracowników szkoły;
8) Poszanowania godności i wolności innych ludzi oraz
tolerancji wobec odmienności innych, o ile ta nie
narusza powszechnie obowiązującego systemu
wartości;
9) Dbania o zdrowie własne i kolegów – uczniowi nie
wolno posiadad ani używad narkotyków, alkoholu,
wyrobów tytoniowych ani żadnych innych
substancji odurzających;
10) Dbania o swój estetyczny wygląd;
11) Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
12) Ponoszenia odpowiedzialności za wyrządzoną przez
siebie szkodę;
13) Przebywania w trakcie zajęd lekcyjnych na terenie
szkoły;
14) Przestrzegania
regulaminów
poszczególnych
pomieszczeo, pracowni, biblioteki, czytelni oraz
zarządzeo dyrekcji, a także zachowywania
porządku w szatni i na korytarzach;
15) Noszenia przy sobie legitymacji szkolnej oraz
okazywania jej na żądanie nauczyciela bądź innego
pracownika szkoły;
16) Przestrzegania reguł korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeo elektronicznych
przyniesionych przez uczniów na teren szkoły:
a) Uczeo przynosząc do szkoły telefon lub

inne urządzenie elektroniczne, czyni to
na własną odpowiedzialnośd;
b) Podczas zajęd edukacyjnych obowiązuje
bezwzględny zakaz używania telefonów
komórkowych oraz innych urządzeo
elektronicznych; przed wejściem do
klasy,
pracowni
lub
na
salę
gimnastyczną uczeo ma obowiązek
urządzenie wyłączyd i schowad;
c) Naruszenie
przez
ucznia
zasad
określonych w podpunkcie b skutkuje
obniżeniem
oceny
klasyfikacyjnej
zachowania do oceny nie wyższej niż
nieodpowiednie.
17) Usprawiedliwiania nieobecności i spóźnieo według
poniższych zasad:
a) Uczeo
przekazuje
wychowawcy
usprawiedliwienie na najbliższej godzinie
lekcyjnej z wychowawcą po powrocie do
szkoły;

Statut Szkoły
b) Usprawiedliwienie musi mied formę
pisemną, musi zawierad datę, czas
absencji, oraz podpis;
c) Uczniowi niepełnoletniemu
usprawiedliwienia mogą pisad jedynie
rodzice/prawni opiekunowie;
d) Uczeo pełnoletni usprawiedliwia się sam;
e) Nauczyciel
nie
ma
obowiązku
usprawiedliwid każdej absencji ucznia.
Usprawiedliwienie ucznia podlega ocenie
wychowawcy co do okoliczności podanych
jako powód nieobecności w szkole. Oceny
takiej nauczyciel dokonuje opierając się na
doświadczeniu zawodowym i życiowym
oraz znajomości sytuacji ucznia.
18) Zaznajomienia się ze Statutem Szkoły.
3. Do uczniów, którzy nie usprawiedliwiają
systematyczne swojej absencji stosuje się następujące
zasady:
1) Jeśli uczeo ma powyżej 15. godzin nieobecnych
nieusprawiedliwionych, to wychowawca klasy
przeprowadza z nim rozmowę. Uczeo otrzymuje
karę upomnienia wychowawcy;
2) Jeśli uczeo ma powyżej 30. godzin nieobecnych
nieusprawiedliwionych, to wychowawca klasy
kieruje ucznia na rozmowę z pedagogiem
szkolnym. Uczeo otrzymuje karę upomnienia
pedagoga
z informacją o dalszych
konsekwencjach;
3) Jeśli uczeo ma powyżej 50. godzin nieobecnych
nieusprawiedliwionych w ciągu jednego okresu, to
otrzymuje pierwszą naganę wicedyrektora do
spraw wychowawczych na forum społeczności
klasowej (dotyczy wszystkich typów szkół);
4) Jeżeli uczeo zasadniczej szkoły zawodowej
ma
powyżej
70.
godzin
nieobecnych
nieusprawiedliwionych, to otrzymuje naganę
dyrektora szkoły na forum społeczności klasowej;
5) Jeśli uczeo technikum bądź liceum ma powyżej
90. godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, to
otrzymuje naganę dyrektora szkoły wobec
społeczności klasowej;
6) Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy zwołuje
zebranie
zespołu
wychowawczego
z
powiadomieniem
rodziców/opiekunów
prawnych. Z tytułu uchylania się od obowiązku
nauki pedagog za pośrednictwem policji kieruje
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sprawę do sądu rodzinnego. Uczeo może zostad
skreślony z listy uczniów szkoły;
7) O każdej naganie zostają powiadomieni rodzice
ucznia, a w przypadku młodocianych pracowników
również pracodawca (zakład pracy).
§ 58. 1. Uczeo ma prawo do nagród:
1) Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe
zachowanie;
2) Za pracę na rzecz środowiska szkolnego
i społeczności lokalnej;
3) Za udział w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
2. Do nagrody może typowad ucznia:
1)
2)
3)
4)

Każdy członek rady pedagogicznej;
Dyrektor szkoły;
Rada rodziców;
Samorząd uczniowski.
3. Nagrody mogą mied formę:

1) Pochwały wychowawcy oddziału – ustna lub
pisemna;
2) Pochwała dyrektora szkoły – ustna lub pisemna;
3) List pochwalny skierowany do rodziców/prawnych
opiekunów;
4) Nagroda rzeczowa.
4. Nagrody mogą byd finansowane ze środków
budżetowych składek rady rodziców lub innych źródeł.
Wartośd nagrody ustalana jest jednorazowo przez
dyrektora lub członków rady rodziców.
5. Wyróżniający się uczniowie, po spełnieniu
wymogów formalnych, są typowani do nagród
i stypendiów ufundowanych przez inne podmioty
prawne.
§ 59. 1. Uczeo może byd skreślony z listy:
1) Na wiosek rodziców/prawnych opiekunów;
2) Na wniosek ucznia pełnoletniego;
3) Decyzją dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
2. Za nieprzestrzeganie Statutu Zespołu,
regulaminów wewnętrznych, zarządzeo dyrekcji lub
poleceo nauczycieli uczeo może byd ukarany:
1) Upomnieniem wychowawcy oddziału uczniów;

Statut Szkoły
2)
3)
4)
5)

Upomnieniem wicedyrektora;
Naganą dyrektora;
Przeniesieniem do innego oddziału;
Skreśleniem z listy uczniów.

3. Kary mogą byd stosowane po uprzednim
rozpoznaniu sprawy przez wychowawcę lub dyrektora,
przy odpowiedniej jej gradacji w stosunku do
przewinienia oraz po przeprowadzeniu niezbędnych
rozmów, w tym z uczniem, który ma byd ukarany.
4. Karą przeniesienia do innego oddziału lub
skreśleniem z listy uczniów objęte mogą byd
przewinienia:
1) Nieprzestrzeganie norm współżycia społecznego
w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników
szkoły oraz kolegów, akty agresji, a także brak
reakcji na jej przejawy i inne naganne zachowania;
2) Posiadanie, używanie lub znajdowanie się pod
wpływem środków odurzających, narkotyków lub
alkoholu na terenie szkoły, w miejscu publicznym
i podczas imprez organizowanych przez szkołę;
3) Dokonanie kradzieży mienia szkolnego;
4) Niszczenie mienia szkoły lub własności osób
trzecich;
5) Spowodowanie umyślnej dewastacji sprzętu,
urządzeo i pomocy dydaktycznych;
6) Kradzieże i inne przestępstwa o charakterze
kryminalnym ścigane z mocy prawa;
7) Nieusprawiedliwiona nieobecnośd na zajęciach
szkolnych zgodnie z zapisem § 57 ust. 3 pkt 4;
8) Znęcanie się lub stosowanie fizycznej albo
psychicznej
przemocy wobec
społeczności
uczniowskiej lub innych osób;
9) Wulgarne zachowania się wobec nauczycieli
i innych pracowników szkoły;
10) Niemożnośd powtarzania klasy w związku
z likwidacją danego zawodu lub szkoły.
5. Kara skreślenia dotyczy ucznia objętego
obowiązkiem nauki i stosowana jest z uwzględnieniem
opinii wyrażonych przez radę pedagogiczną i samorząd
uczniowski:
1) Wyrażenie pisemnej opinii w tej sprawie przez
samorząd uczniowski;
2) Podjęcie przez radę pedagogiczną uchwały
upoważniającej dyrektora do skreślenia ucznia z
listy uczniów;

Strona 26

ZSP nr 2 w Wejherowie

3) Wydanie przez dyrektora decyzji administracyjnej
wraz z informacją o trybie odwoławczym.
6. W przypadkach niszczenia mienia szkolnego
uczeo lub jego rodzice/prawni opiekunowie są
zobowiązani do pokrycia kosztów związanych z
naprawą wyrządzonych szkód.
7. Nie mogą byd stosowane kary naruszające
nietykalnośd i godnośd osobistą ucznia.
8. Wychowawca ma obowiązek informowania
rodziców/prawnych opiekunów ucznia objętego
obowiązkiem nauki o zastosowanej wobec niego karze.
9. Od zastosowanej kary przysługuje odwołanie
do instancji wyższej:
1) Od kary wymierzonej przez nauczyciela do
dyrektora szkoły, w terminie 7 dni od jej
wymierzenia;
2) Od kary skreślenia z listy uczniów, do Pomorskiego
Kuratora Oświaty w Gdaosku, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji o karze uczniowi bądź jego
rodzicom/prawnym opiekunom, za pośrednictwem
dyrektora Zespołu.
§ 60. 1. W Zespole działa rzecznik praw ucznia.
1) Rzecznik wybierany jest przez ogół uczniów
w wyborach powszechnych, tajnych, równych
i bezpośrednich;
2) Kadencja rzecznika trwa dwa lata;
3) Rzecznikiem może zostad każdy nauczyciel
zatrudniony w szkole.
2.
Kompetencje
w szczególności:

rzecznika

obejmują

1) Działalnośd informacyjną i wyjaśniającą w

zakresie przestrzegania praw ucznia w szkole
2)

Interwencje w przypadku naruszania praw ucznia
w szkole;
3) usunięty
4) Rzecznik praw ucznia po zakooczeniu każdego

semestru składa sprawozdanie na temat
przestrzegania w szkole praw ucznia.
3. Rzecznik praw ucznia czuwa nad
przestrzeganiem w szkole Konwencji Praw Dziecka oraz
podejmuje działania upowszechniające jej znajomośd
wśród uczniów.

Statut Szkoły

Rozdział 9
Postanowienia koocowe
§ 61. 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Wejherowie jest jednostką budżetową i prowadzi
gospodarkę finansową na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
2. Zespół może zdobywad fundusze na
działalnośd statutową w sposób określony przez organ
prowadzący, w szczególności poprzez wynajem
pomieszczeo szkolnych, organizację kursów i szkoleo.
3. Finansowanie działalności z uzyskanych tą
drogą środków odbywa się w sposób określony przez
aktualne przepisy finansowe i rozporządzenia organu
prowadzącego.
§ 62. 1. Szkoła posiada własny sztandar, godło
oraz ceremoniał szkolny.
§ 63. 1. Zespół używa pieczęci urzędowej
zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół szkół posiada pieczęd urzędową
wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład
Zespołu, zawierającą nazwę Zespołu.
§ 64. 1. Zespół prowadzi i przechowuje
dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 65. 1. Postanowienia niniejszego Statutu są
obowiązujące dla wszystkich szkół wchodzących w
skład Zespołu, o ile nie zaznaczono inaczej.
2. Statut obowiązuje od dnia ogłoszenia.
3. Zmiany w treści statutu wprowadza się
uchwałą rady pedagogicznej po uprzednim ich
opracowaniu przez powołany w tym celu, spośród
członków rady pedagogicznej, zespół.
4. Zespół powołuje przewodniczący rady
pedagogicznej.
5. Zespół konsultuje swoje propozycje zmian
z radą rodziców, samorządem uczniowskim,
pedagogiem szkolnym oraz rzecznikiem praw ucznia.
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