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PODSTAWY PRAWNE: 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 

1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z 

późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996., z późn. 

zm.). 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

60, z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967, z późn. 

zm.). 

7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 

wprowadzające, Karta Nauczyciela. 

8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z 

późn. zm.). 

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 

UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1). 

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 

późn. zm.). 

11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. 

U. z 2018 r. , poz. 998, z późn. zm.). 

12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

682, z późn. zm.). 

13. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 2096, z późn. zm.). 

14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1260, z późn. zm.). 
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Dział I. PRZEPISY OGÓLNE 

Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE 

§1.  

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1. Szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I stopnia w Darłowie; 

2. Statucie – należy przez to rozumieć statut Branżowej Szkoły I stopnia w Darłowie; 

3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie; 

4. Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół 
Morskich w Darłowie; 

5. Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół Morskich 
w Darłowie; 

6. Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Zespołu 
Szkół Morskich w Darłowie; 

7. wicedyrektorze i Kierowniku Szkolenia Praktycznego, Kierowniku Internatu, 
Pełnomocniku ds. ISO, Koordynatorze ds. bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć 
Wicedyrektorów i Kierownika Szkolenia Praktycznego, Kierownika Internatu, 
Pełnomocnika ds. ISO, Koordynatora ds. bezpieczeństwa w Zespole Szkół Morskich w 
Darłowie. 

8. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece 
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Branżowej Szkoły I stopnia w Darłowie. 

9. programie wychowawczo-profilaktycznym – należy przez to rozumieć dokument 
wewnętrzny Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. 

§2.  

1. Branżowa Szkoła I stopnia w Darłowie, zwany dalej Szkołą, jest placówką publiczną i: 

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

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

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 
ogólnego podstawę programową kształcenia ogólnego; 

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i 
sprawdzianów. 

2. Siedziba Szkoły znajduje się przy ulicy Szpitalnej 1 w Darłowie. 
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3. Organem prowadzącym jest Powiat Sławieński. 

4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 

5. Szkoła używa nazwy: Branżowa Szkoła I stopnia w Darłowie. 

6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 

7. Do realizacji zadań Szkoła prowadzi internat, bibliotekę. Funkcjonowanie poszczególnych 
jednostek organizacyjnych regulują następujące dokumenty będące załącznikami do 
Statutu: Regulamin Internatu, Regulamin Biblioteki. 

8. Branżowa Szkoła I stopnia w Darłowie jest 3-letnią szkołą na podbudowie ośmioletniej 
szkoły podstawowej. 

9. Szkoła prowadzi kształcenie dla uczniów dotychczasowego gimnazjum, na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych. 

10. Szkoła używa następujących pieczęci: 

a)  

b)  

c)  

11. Uczniowie otrzymują roczne świadectwa promocyjne, a absolwenci – świadectwa 
ukończenia szkoły. 

12. Szkoła jest jednostką budżetową. 

Rozdział 2. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SZKOLE 

§3.  

1. Nauka w Szkole trwa trzy lata i obejmuje klasy 1 – 3. 
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2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku 
szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem 
nauczania zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem klasy. 

3. Szkoła organizuje naukę religii, oraz zajęcia z wychowania do życia w rodzinie dla 
wszystkich uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.  

4. Poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego prowadzone są na 
terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia 
praktycznego u pracodawców, w indywidualnych zakładach produkcyjnych i usługowych 
oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
uczniem – młodocianym pracownikiem a daną jednostką. 

5. W oddziałach młodocianych pracowników uczniowie realizują jednolite treści 
przedmiotów ogólnokształcących, natomiast praktyczne szkolenie zawodowe odbywają u 
pracodawców odpowiednio: 
1) uczniowie klas pierwszych Szkoły w ciągu 2 dni w tygodniu, 
2) uczniowie klas drugich Szkoły 2 dni w tygodniu, 
3) uczniowie klas trzecich Szkoły 3 dni w tygodniu. 

6. Zasady organizacji praktycznej nauki zawodu określa Regulamin organizacji praktycznej 
nauki zawodu oraz organizacji kształcenia ogólnego i zawodowego w Branżowej Szkole 
I stopnia w Darłowie. 

§4.  

1. W Szkole oraz na kursach szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, 
określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.  

2. Zasady organizacji zajęć praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy. 

3. Dyrektor Zespołu współpracuje z pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę 
zawodu.  

4. Pracodawca przyjmujący uczniów Szkoły na praktyczną naukę zawodu: 
1) zapewnia warunki do jej realizacji, a w szczególności: 

a) stanowiska wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały 
uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy; 

b) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych; 
2) wyznacza opiekunów praktyk zawodowych,  
3) zapoznaje uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie 

przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) nadzoruje jej przebieg, 
5) sporządza, w razie wypadku dokumentację powypadkową, 
6) współpracuje ze Szkołą, 
7) powiadamia Szkołę o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy. 

5. Praktyczna nauka zawodu organizowana i prowadzona jest u pracodawców, pod 
kierunkiem opiekuna, którym może być pracodawcą lub wyznaczony przez niego 
pracownik. 
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6. Ocenę śródroczną i klasyfikacyjną z praktycznej nauki zawodu ustala opiekun. 

§5.  

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu danej kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów Szkoły przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Szczegółowe zasady przeprowadzania 
egzaminu zawodowego określają odrębne przepisy.  

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie świadectwa 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

3. Nauka zawodu u pracodawcy - rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym 
składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej. Szczegółowe zasady 
przeprowadzania egzaminu czeladniczego określają odrębne przepisy.  

4. Egzamin czeladniczy z zakresu zawodu odpowiadającego rodzajowi rzemiosła umożliwia 
uzyskanie świadectwa czeladniczego. 

5. Absolwenci Szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły, dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazuje kwalifikacje wyodrębnione 
w ramach zawodów. 

7. Szkoła może wprowadzić nowe kierunki kształcenia, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Rozdział 3. MISJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA 

§6.  

1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty 
edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły. 

2. Szkoła: 
1) przygotowuje absolwentów do życia we współczesnym społeczeństwie; 
2) doskonali proces nauczania i uczenia się; 
3) rozwija ciekawość poznawczą uczniów, motywuje ich do uczenia się oraz rozwijania 

własnych umiejętności i zdolności; 
4) dba o dobre teoretyczne przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na studiach 

wyższych; 
5) rozwija umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi; 
6) zapewnia wysoki poziom kształcenia w zakresie języka ojczystego i języków obcych; 
7) daje szansę uczniowi osiągnięcia sukcesu na miarę jego możliwości i oczekiwań; 
8) uczy uczciwości, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości; 
9) kształtuje postawę obywatelską oraz postawę poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, społeczności szkolnej i lokalnej, a także postawę poszanowania dla 
innych kultur i tradycji;. 

10) zapewnia uczniom przygotowanie i pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących 
dalszego kierunku kształcenia; 

11) uczy zachowań humanitarnych i tolerancyjnych. 
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3. Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia w Darłowie to obywatel Europy XXI wieku, który: 
1) w swoim postępowaniu dąży do prawdy; 
2) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych; 
3) posługuje się sprawnie językami obcymi; 
4) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne; 
5) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów; 
6) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury; 
7) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole; 
8) twórczo myślący; 
9) umiejący skutecznie się porozumiewać; 
10) umiejący stale się uczyć i doskonalić; 
11) umiejący planować swoją pracę i ją organizować. 

Rozdział 4. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§7.  

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 
Program wychowawczo - profilaktyczny Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. 

§8.  

2. Głównymi celami Szkoły jest: 
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 
3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 
4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w 

oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 
5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na 

zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz 
prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i 
osiągniętego rozwoju. 

3. Celem kształcenia ogólnego w Szkole jest: 
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i 

praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, 
określonym w dokumentacji pedagogicznej Szkoły; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

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

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 
5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym 

dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. 

4. Celem kształcenia zawodowego jest: 
1) przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata; 
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2) przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; 
3) kształcenie kompetencji społecznych i personalnych. 

5. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez: 
1) szkolny zestaw programów nauczania; 
2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów 
i potrzeb, wspólny dla wszystkich typów szkół. 

6. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły 
tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie 
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej Szkoły, jak i 
każdego nauczyciela. 

§9.  

1. Do zadań Szkoły należy: 
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w Szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Szkołę; 
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej 
oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

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

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie 
uczenia i nauczania; 

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

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 
z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 
uczniów lub poszczególnego ucznia; 

9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Szkoły; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 
12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Szkoły w 
skróconym czasie; 
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15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do 
poziomu przygotowania uczniów; 

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

17) zapewnienie opieki zdrowotnej w gabinecie profilaktyki zdrowotnej spełniającego 
szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach odrębnych; 

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

19) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form 
organizacyjnych nauczania; 

20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez 
umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 
22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 
23) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w Szkole; 
24) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, 
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 
kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w 
kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 

25) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a 
także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

26) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

27) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 
28) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

29) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego 
odbioru i wykorzystywania mediów; 

30) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 
prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i 
ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w internecie; 

31) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie  
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 

32) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a 
także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

33) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy; 
34) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym. 
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§10.  

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane 
wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 

§11.  

Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje 
oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych 
oczekiwań. 

§12.  

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, 
realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i 
zadań Szkoły. 

§13.  

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 
administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-
psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi 
porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 



STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W DARŁOWIE 

strona 13 

Dział II. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY 

Rozdział 1. INFORMACJE WSTĘPNE 

§14.  

Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową 
kształcenia ogólnego zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych 
edukacji przedmiotowych. 

Rozdział 2. PROGRAMY NAUCZANIA, WYMAGANIA I ZASADY 

DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU W SZKOLE 

§15.  

1. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 
programem nauczania, dopuszcza do użytku w danej szkole Dyrektor szkoły, po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

2. Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie lub we 
współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program 
opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora 
(autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do 
programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne 
uzasadnienie wprowadzenia zmian. 

3. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego i zawodowego musi być 
dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony 
i uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości 
uczniów. 

4. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program 
obowiązani są uwzględniać poniższe zasady: 
1) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny; 
2) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w 

podstawie programowej; 
3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego; 
4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

5. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny. 

6. Program nauczania ogólnego zawiera: 
1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 
2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego; 
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3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w 
jakich program będzie realizowany; 

4) opis założonych osiągnięć ucznia; 
5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

7. Propozycja programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym nauczyciel 
lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 1 czerwca poprzedniego roku 
szkolnego. 

8. Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu 
nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania 
zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, 
Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy 
metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole. 

9. Opinia, o której mowa w ust. 10 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu  
z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb 
edukacyjnych uczniów. 

10. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca. 

11. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 
Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 
Dyrektor Szkoły ogłasza Szkolny Zestaw Programów Nauczania  
w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku. 

12. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia 
ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza 
podstawę programową: 
1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej; 
2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, 

formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania; 
3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 

13. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z 
orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla 
uczniów zagrożonych niedostosowanie społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, 
plany pracy kółek zainteresowań dopuszcza Dyrektor Szkoły. 
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Rozdział 3. PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE, ZASADY 

DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU W SZKOLE 

§16.  

1. Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w Szkole: 
1) decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w 

procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację 
w szkole; 

2) propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w 
klasach przedstawiają Dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród 
nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej; 

3) zespoły, o których mowa w pkt. 2 przedstawiają Dyrektorowi Szkoły propozycję: 
a) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, 
b) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania 

obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka 
obcego w klasach, w grupach oddziałowych, między oddziałowych lub między 
klasowych, 

c) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do danych zajęć 
kształcenia w zawodzie, 

d) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do 
zaplanowanych zajęć w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 

4) Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących 
poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w 
sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych 
ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zestaw podręczników lub materiałów 
edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy; 

5) Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może 
dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie 
ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego; 

6) Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać 
zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5; 

7) Dyrektor Szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw 
podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli 
uczących w oddziale uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych; 

8) Dyrektor Szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 
zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 
oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. 
Informacja umieszczana jest na stronie www.zsm.darlowo.pl oraz w gablocie 
szkolnej. 
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Rozdział 4. PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

§17.  

1. Proces wychowawczy prowadzony jest w Szkole zgodnie z Programem Wychowawczo-
Profilaktycznym. 

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli 
wskazanych przez Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę 
Rodziców jej przedstawicieli. 

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 
diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych 
uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków 
zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

4. Program, o którym mowa w ust. 2, Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od 
rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą 
Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie 
Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. 

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego-
Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje 
do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną. 

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z 
uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i przedstawią je do 
zaopiniowania na zebraniach rodziców. 

7. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 
wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej 
przez cały okres funkcjonowania oddziału. 

8. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny 
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny 
uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danego oddziału w następujących 
przypadkach: 
1) rażącego zaniedbywania obowiązków wychowawcy; 
2) postępowania niezgodnego z zasadami etyki; 
3) utraty zaufania wychowanków; 
4) w innych szczególnych przypadkach. 

§18.  

Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 
1) realizację zagadnień ujętych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym; 
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 
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3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we 
współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i 
rodziny; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy oddziału, w tym rozpoznawanie relacji między 
rówieśnikami; 

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 
6) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej; 
7) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

§19.  

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną -psychologiczną: 
1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez: 

a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich 
rodzicami, 

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

c) organizację wycieczek integracyjnych, 
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga 

lub psychologa szkolnego, 
e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, 

wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji, 
f) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 
g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 
h)  organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania 

indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji; 
2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 

rodzinnych i losowych; 
3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 

a) umożliwianie uczniom realizacji indywidualnego programu nauki lub toku nauki, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, 

b) objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do 

możliwości i potrzeb ucznia, 
d) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych, 
e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów, 
f) indywidualizację procesu nauczania; 

4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

§20.  

Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, 
poprzez: 

1) pełnienie dyżurów nauczycieli. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.50 i trwa 
do zakończenia zajęć w Szkole; 
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2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć  
w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w 
kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 
przedmiotów, których program tego wymaga; 

3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego, w 
pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

4) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 
5) umożliwienie pozostawiania w Szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 
6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 
7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 
8) prowadzenie zajęć z wychowania dla bezpieczeństwa, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 
9) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli 
obiektów dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku; 

10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 
11) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 
12) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 
13) ogrodzenie terenu Szkoły; 
14) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 
15) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów 
zabezpiecza się kratami; 

16) wyposażenie pomieszczeń Szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego, 
pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariatu i pokoju obsługi w 
apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję 
o zasadach udzielania tej pomocy; 

17) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów lub 
niepełnosprawności; 

18) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach 
i wycieczkach poza teren placówki; 

19) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 
20) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów 

chemicznych zgromadzonych w Szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych 
substancji i preparatów; 

21) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 
poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 
przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących. 

§21.  

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie 
działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem 
prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi 
regionu. 



STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W DARŁOWIE 

strona 19 

§22.  

Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek 
organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek. 

§23.  

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych 
i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych. 

§24.  

Monitoring wizyjny 
1. Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 
2. Budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt 

monitorowany”. 
3. Monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu 

osób i mienia. Szczegółowe funkcjonowanie monitoringu opisane jest w 
Regulaminie monitoringu wizyjnego. 
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Dział III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§25.  

Organami Szkoły są: 

1. Dyrektor Szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna. 

3. Rada Rodziców. 

4. Samorząd Uczniowski. 

§26.  

Każdy z wymienionych organów w §22 działa zgodnie z ustawą prawo oświatowe i ustawą o 
systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych 
przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

Rozdział 1. DYREKTOR SZKOŁY 

§27.  

Dyrektor Szkoły: 

1. Kieruje Szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego. 

2. Jest organem nadzoru pedagogicznego. 

3. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

4. Wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

§28.  

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest 
bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest 
przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

§29.  

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa ustawa - Prawo 
Oświatowe i inne przepisy szczegółowe. 

§30.  

Dyrektor Szkoły: 

1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności: 
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej 

jakości pracy; 
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2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz 
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

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

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

5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 
6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów, w tym 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, wyznacza przedmioty, 
które będą realizowane w zakresie rozszerzonym; 

7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 
8) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne 

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły; 
9) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 
10) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw 

podręczników, który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku 
szkolnego; 

11) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących, po zasięgnięciu opinii 
Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu, który będzie obowiązywał 
wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia; 

12) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 
13) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej oraz 
innowacyjnej w Szkole; 

14) stwarza warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami; 
15) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych 

wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego 
nauczania; 

16) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną; 
17) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie 

indywidualne; 
18) kontroluje spełnianie obowiązku nauki. W przypadku niespełnienia obowiązku nauki 

tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, Dyrektor wszczyna postępowanie 
egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

19) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 
opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia 
do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki 
drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
zwalnia na podstawie tego orzeczenia; 

20) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 
Pedagogiczną. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w Zestawie 
Programów Nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego; 
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21) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły 
przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespół ds. pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 

22) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego bądź wykonywania określonych ćwiczeń 
fizycznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy; 

23) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie; 
24) skreśla ucznia z listy uczniów, na zasadach określonych w Statucie; 
25) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 
26) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni 
nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc 
nauczyciela; 

27) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 
28) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i 

religijnej uczniom; 
29) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i 

sprawdzających; 
30) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie 

organizacji praktyk studenckich. 
31) realizuje zadania dotyczące planowania obronnego. 

2. Organizuje działalność Szkoły, a w szczególności: 
1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych; 
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatne zajęć dydaktyczno- wychowawcze lub opiekuńcze; 
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 
4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych 

przepisach dni wolne od zajęć; 
5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach 

wolnych; 
6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie 

zdrowia uczniów; 
7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w 

sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie 
zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe 
nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora Szkoły; 

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

9) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz 

dbałości o estetykę i czystość; 
11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły; 
12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 
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13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły; ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

14) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 
technicznego urządzeń na szkolnym boisku; 

15)  za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych Szkoły 
tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 

16)  organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 
17) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły; 
18) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 
19) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez Szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie 
danych osobowych; 

20) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
21) zawiesza zajęcia w przypadku wystąpienia: 

a) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 
ogólnopolskich lub międzynarodowych; 

b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone 
zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów; 

c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; 
d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów 

innego niż powyższe. 
Jeśli zawieszenie trwa więcej niż dwa dni, Dyrektor organizuje nauczanie zdalne. 

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły; 
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 

samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych 
kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; 

4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w 
jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na 
stanowiskach urzędniczych w Szkole; 

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 
7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu 

zawodowego; 
8) przyznaje nagrody Dyrektora Szkoły oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i 

pracownikom administracji i obsługi Szkoły; 
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli  

i pracowników; 
10)  udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa; 
11)  załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 
12)  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 
13)  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 
14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi 

przez organ prowadzący; 
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15)  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 
17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym; 
18)  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do 

opiniowania i zatwierdzania; 
19)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

4. Sprawuje opiekę nad uczniami: 
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 
2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły; 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki 
medycznej w Szkole. 

§31.  

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły. Dyrektor 
współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami 
wykonawczymi do ustawy. 

Rozdział 2. RADA PEDAGOGICZNA 

§32.  

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
w Szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w 
tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub 
placówki, a także pielęgniarka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji 
zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie 
zdrowia uczniów. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

5.  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 
Datę i godzinę obrad Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości 
zainteresowanym nie później niż 7 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na 
tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 7 dniowy 
nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich 
zadań zastępcę. 

6. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek obrad. 
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7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się stacjonarnie na terenie szkoły lub online 
z wykorzystaniem metod pracy na odległość. Przewodniczący Rady określa sposób jej 
przebiegu w zawiadomieniu. 

9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 
1) uchwala regulamin swojej działalności; 
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 
zgody rodziców; 

4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców 
(prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 
edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 

6) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 
7) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego; 
8) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
9) uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do Statutu; 
10) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły. 

10. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 
1) opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 
3) opiniuje wykaz przedmiotów, które są realizowane w szkole w zakresie rozszerzonym; 
4) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 
ponadwymiarowych; 

5) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego  
do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez 
ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

6) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień; 

7) opiniuje projekt finansowy Szkoły; 
8) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora Szkoły; 
9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 
10) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora; 
11) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 
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12) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 
kierownicze; 

13) opiniuje wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o zdiagnozowanie 
problemów ucznia, w przypadku braku efektywności udzielanej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, po wcześniejszej zgodzie rodzica/prawnego opiekuna; 

11. Rada Pedagogiczna ponadto: 
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do Statutu; 
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły 

lub z innych funkcji kierowniczych w Szkole; 
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły; 
4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły; 
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do 

organu prowadzącego; 
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 
7) rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach Szkoły, 

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 
8) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim o 

zmianę nazwy Szkoły i nadanie imienia Szkole; 
9) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała; 
10) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora 

Szkoły; 
11) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 
12) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli. 

12. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę 
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu 
nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków. 

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

14. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami 
pełniącymi funkcje kierownicze w Szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem 
kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

15. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 
szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po 
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny jest ostateczne. 

16. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej. Do 31 sierpnia 
każdego roku dokonuje się wydruku protokołów wraz z załącznikami. Księgę protokołów 
przechowuje się w archiwum Szkoły zgodnie z Instrukcją archiwalną. 

17. Zasady protokołowania posiedzenia Rady Pedagogicznej określa Regulamin Pracy Rady 
Pedagogicznej, przyjęty uchwałą rady. 
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18. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

Rozdział 3. RADA RODZICÓW 

§33.  

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców / prawnych opiekunów z 
każdego oddziału szkolnego. 

4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie 
działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły. 

5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły. 

6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań Szkoły; 
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także 

ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; 
3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność Szkoły, wśród nich zaś: 
a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i w oddziale, 

uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego 
postępów lub trudności; 

b) znajomość Statutu Szkoły, regulaminów szkolnych; 
c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 
d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły; 
e) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców. 

7. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu 
prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 
i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. 

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.  
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo 
Profilaktycznego, programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły 
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z 
Radą Pedagogiczną; 
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2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania Szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 
4) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w Szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,  
a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego. Rada 
Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie 
opinii nie wstrzymuje procesu dokonania oceny dorobku zawodowego; 

6) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny jego pracy; 
7) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 
8) opiniowanie ustalonych przez Dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych  

w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu; 
9) opiniowanie długości przerw międzylekcyjnych oraz organizacji przerwy 

umożliwiającej uczniom spożycie posiłku na terenie Szkoły. 

9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania Szkołą, których 
opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane 
Przewodniczącemu Rady Rodziców w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni 
przed ich rozpatrzeniem. Rada Rodziców dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów 
może zaprosić ekspertów spoza swego składu. 

10. Rada Rodziców może: 
1) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach szkolnych; 

2) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 
na stanowisko dyrektora szkoły; 

3) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez 
organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji 
konkursowej na Dyrektora Szkoły. 

12. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców; 
2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców; 
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

13. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 
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Rozdział 4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

§34.  

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami 
ogółu uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez 
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 
wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 
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, umożliwiające zachowanie właściwych 

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

4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
5)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

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

6)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 
7)  prawo opiniowania organizacji Szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć; 
8) prawo opiniowanie długości przerw międzylekcyjnych oraz organizacji przerwy 

umożliwiającej uczniom spożycie posiłku na terenie Szkoły 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej do każdego organu Szkoły. 

7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się 
do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają 
odpowiedzi niezwłocznej. 

8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły — pracę nauczycieli Szkoły, 
dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

Rozdział 5. ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY 

§35.  

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

2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 
uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 
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Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi 
Szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, 
nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 
innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez 
swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a 
Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia 
dzieci według zasad ujętych w Statucie Szkoły. 

7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze Szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

§36.  

1. Rodzice współpracując ze Szkołą mają prawo do: 
1) znajomości Statutu Szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań Szkoły, 

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły; 
2) zgłaszania do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i 

propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady 
Pedagogicznej; 

3) współudziału w pracy wychowawczej; 
4) znajomości organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje 

Dyrektor Szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej; 
5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu 
rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w 
nauce i przyczyn trudności; 

7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 
dziecka; porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna; 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły: Dyrektorowi Szkoły, 
organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców. 

2. Rodzice mają obowiązek: 
1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
2) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją; 
3) zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce; 
4) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, 

umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 
5) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 
6) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w Szkole; 
7) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną; 
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8) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, 
trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

9) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 
10) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny 

harmonogramem zebrań. 

Rozdział 6. ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY 

§37.  

W przypadku sporu pomiędzy organami: 

1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 
Dyrektora Szkoły; 

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

3. Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 
sporu; 

4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie 
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 
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Dział IV. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

Rozdział 1. ZADANIA NAUCZYCIELI 

§38.  

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2.  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 
1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę; 
2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu 
nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod 
nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty 
realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, 
formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i 
poinformowanie o nim uczniów; 

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

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 
dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych 
środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), 
dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

7)  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach,  
na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

8) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły 
oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia: 
a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

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

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 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 i specjalistów, o 
którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach; 

e) posiadającego zaświadczenie lekarskie o ograniczonych możliwościach 
wykonywania ćwiczeń fizycznych. 

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności 
uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu 
ocena niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach 
Oceniania; 

11) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 
poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie 
do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach; 

12) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 
możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

13) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 
14) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 
15) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i 
udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz 
innych formach doskonalenia organizowanych przez, OKE lub inne instytucje w 
porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

16) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 
organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 
przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

17) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzy 
lekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne 
rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.P.; 

18) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 
prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów 

19) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 
osobistej ucznia; 

20) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 
21) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze; 
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22) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 
programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 
przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

23) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole; 
24) odnotowywanie z Zeszycie wyjść grupowych każdego wyjścia z uczniami poza teren 

szkoły; 
25) poinformowanie rodziców uczniów niepełnoletnich o planowanych działaniach 

doradztwa zawodowego i ujętych w rocznym programie realizacji 
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 

26) odbycie szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy. 
27) noszenie munduru zgodne z Regulaminem umundurowania. 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 
realizować: 
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami 
dla danego stanowiska; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły; 
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym; 
4) godziny dostępności w szkole w wymiarze (60 minut w tygodniu przy zatrudnieniu na 

pełen etat, 30 minut przy zatrudnieniu na 1/2 etatu). Każdy nauczyciel podaje termin i 
miejsce odbywania godzin dostępności. Dyrektor szkoły publikuje harmonogram i 
udostępnia go rodzicom i uczniom. Nauczyciel, na wniosek rodzica lub ucznia może 
poprowadzić konsultacje zdalnie. W związku z tym uczeń/rodzic powinien 
poinformować nauczyciela o udziale w konsultacjach i ich formie dzień przed 
odbyciem spotkania za pomocą dziennika Librus Synergia. 

Rozdział 2. ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS 

§39.  

1. Zadania wychowawców klas: 

1) zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a 
w szczególności: 
a)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

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

uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych  

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków; 
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 
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4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (klasy pierwsze) oraz pomoc w 
rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami; 

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 
niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w Szkole, wdrażanie ich do 
współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 
9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem 

i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 
10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonym 

mu oddziale w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu 
udzielania im pomocy w nauce; 

11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik 
uczenia się; 

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

13) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy 
mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, 
samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w 
nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w 
nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie 
przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i 
pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i 
mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

14) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 
postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — 
życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej 
rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, 

15) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu 
wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej 
wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i 
zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, 
zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach; 

16) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 
m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów 
wakacyjnych, zimowisk; 

17) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 
18) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 

stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko 
zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i 
osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, 
menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru; 
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19) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 
higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole 
i poza Szkołą; 

20) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie 
opieki i pomocy materialnej uczniom; 

21) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 
życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o 
udzielenie pomocy. 

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków zgodnie z Regulaminem 
Oceniania Wewnątrzszkolnego, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania 
kar. Wychowawca ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne 
formy nagradzania i motywowania wychowanków. 

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 
dotyczących klasy: 
1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen itp. 
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego; 
4) wypisuje świadectwa szkolne; 
5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami 

władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

Rozdział 3. PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SZKOLE 

§40.  

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Szkole są pracownikami samorządowymi i 
podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków 
jest potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o 

prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 
10) odbycie szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy. 
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4. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do: 
1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów; 
2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi, 

udziału w życiu Szkoły; 
3) wnoszenia wniosków, uwag, spostrzeżeń do pracy Szkoły. 

Rozdział 4. WICEDYREKTORZY I INNE STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOLE 

§41.  

Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w Szkole. 

1. Stanowiska wicedyrektora Szkoły i inne stanowiska kierownicze, przypadkach 
uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi Szkoły, tworzy Dyrektor Szkoły, za zgodą 
organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

2. W Szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora, Kierownika Szkolenia Praktycznego, 
Kierownika Internatu, Pełnomocnika ds. ISO, Koordynatora ds. bezpieczeństwa. 

3. Zakres obowiązków pracowników na stanowiskach kierowniczych ujęty jest w odrębnym 
dokumencie. 

Rozdział 5. ZADANIA I OBOWIĄZKI PEDAGOGA SZKOLNEGO/PSYCHOLOGA 

§42.  

Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy: 
1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 
uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu Szkoły. 

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 
ucznia w życiu Szkoły. 

3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb. 

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 
młodzieży. 

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów. 

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych. 

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. 
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8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły. 

9. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

ZADANIA I OBOWIĄZKI DORADCY ZAWODOWEGO 

§43.  

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 
uzdolnień uczniów; 

2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole, Dyrektor Szkoły wyznacza 
nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o 
których mowa w ust. 1. 

Rozdział 6. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA 

§44.  

1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 
1) udostępniania zbiorów w bibliotece; 
2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury; 
3) udzielania informacji o zbiorach; 
4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów; 
5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się; 
6) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 
7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa; 
8) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 
1) gromadzenia zbiorów; 
2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów; 
3) organizacji udostępniania zbiorów; 
4) organizacji warsztatu informacyjnego. 

3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z: 
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1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego 
w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie 
literatury pedagogicznej; 

2) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego 
propagowania różnych imprez czytelniczych; 

3) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu. 

Rozdział 7. ZADANIA I OBOWIĄZKI PEDAGOGA SPECJALNEGO 

§45.  

Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 
specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 
1) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz 
dostępności, o której mowa w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami; 

2) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki; 

3) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 
4) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne ucznia; 

2. współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach o organizacji kształcenia, 
wychowania i opieki dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym w zakresie opracowania i realizacji 
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 

3. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
1) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 
jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki; 

2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 
3) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych; 
4) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

4. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 
nauczycielom; 
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5. współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w przepisach 
o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6. przedstawianie Radzie Pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości edukacji 
włączającej. 
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Dział V. ORGANIZACJA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA 

Rozdział 1. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA 

§46.  

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 

2)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

3)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 
a) dydaktyczno – wyrównawcze, 
b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w 

rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej; 

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

5) zajęcia edukacyjne, które organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego 
Szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

6) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w 

ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do Szkolnego Zestawu Programów 
Nauczania. 

2. Zajęcia w Szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to 
wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2) w formie nauczania zdalnego jeśli zaistnieją okoliczności, które obligują dyrektora do 
jego wprowadzenia. Zajęcia zdalne odbywają się z wykorzystaniem metod pracy na 
odległość. W szkole wykorzystuje się platformę Google Workspace for Education. 
Lekcje online trwają 45 minut. Przerwy między zajęciami wydłużone są do 15 minut. 
Po 5 godzinach zajęć przerwa międzylekcyjna trwa 50 minut. W przypadku 
problemów technicznych bądź innych trudności w udziale w zajęciach zdalnych rodzic 
lub pełnoletni uczeń zwraca się na piśmie do Dyrektora o wyznaczenie innych 
środków niezbędnych do realizacji podstawy programowej; 

3) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 
grupy, opisanych w odrębnych dokumentach; 

4) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 
edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęć praktycznych i zajęcia 
wychowania fizycznego; 
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5) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 
edukacyjnych: zajęcia z języka obcego, specjalistyczne z wychowania fizycznego; 

6) w toku nauczania indywidualnego; 

7) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

8) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 
wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu 
kształcenia. 

9) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy 
naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe, obozy 
szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich; 

3. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 
dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2. 

Rozdział 2. BAZA SZKOŁY 

§47.  

1. Do realizacji zadań statutowych Szkoły, Szkoła posiada: 
1) sale lekcyjne; 
2) bibliotekę; 
3) pracownię komputerową; 
4) sale gimnastyczne. 

2. Szczegółowa organizacja pracowni szkolnych znajduje się w Regulaminach Pracowni. 

Rozdział 3. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO 

§48.  

1. Zasady zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego: 

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica 
ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach 
wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany 
uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z 
wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. 
Zasady oceniania określają przepisy zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania; 

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia 
ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, Dyrektor Szkoły zwalania ucznia z 
realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na 
zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o 
zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia 
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z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

2. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z 
zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

§49.  

 Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, zwalnia do końca 
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”. 

§50.  

Szczegółowe procedury zwalniania uczniów znajdują się w odrębnym dokumencie. 

Rozdział 4. ORGANIZACJA NAUCZANIA 

§51.  

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

2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady 
Oceniania. 

3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły (w przypadku szkół lub placówek w 
których rada nie została powołana) Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub 
placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 10 dni. 

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3, 
mogą być ustalone: 
1) w dni, w których w szkole odbywają się egzaminy zewnętrzne;  
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone 

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 
wyznaniowych. 

5. W inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub placówki lub 
potrzebami społeczności lokalnej. 

6. Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych 
dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3. 
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7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, Dyrektor Szkoły, po 
zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, a w przypadku szkoły w której rada nie została powołana, 
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu 
prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 , Dyrektor Szkoły wyznacza 
termin odpracowania tych dni w wolne soboty. 

9. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów o 
możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie 
internetowej Szkoły. 

10. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas 
oznaczony, jeżeli: 
1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 
2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. 

klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i 
inne; o zawieszeniu Dyrektor Szkoły lub organ prowadzący informują organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. 

11. Zajęcia, o których mowa w ust. 10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez 
Dyrektora terminie. 

12. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów 
nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez 
organ prowadzący Szkołę. 

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

14.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

15. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 
przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla 
danego oddziału , dopuszczonych do użytku szkolnego. 

16. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych 
warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu  
w sprawie ramowych planów nauczania. 

17. Liczbę uczniów w klasach pierwszych określa organ prowadzący. 

18. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów 
odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony 
z uwzględnieniem tych przepisów. 

19. Przerwy lekcyjne trwają 5 i 10 minut oraz 20 minut, która umożliwia uczniom spożycie 
posiłku w Szkole. 
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Rozdział 5. SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH 

§52.  

1. Praktyczna nauka zawodu jest częścią kształcenia i wychowania, która polega na 
przygotowaniu uczniów do właściwego działania w procesie produkcji lub usług 
w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów. Jest obowiązkowa dla uczniów. 

2. Zasady organizacji zajęć praktycznej nauki zawodu  określają odrębne przepisy. 

3. Dyrektor Zespołu współpracuje z pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę 
zawodu.  

4. Pracodawca przyjmujący uczniów Branżowej Szkoły na praktyczną naukę zawodu : 

1) zapewnia warunki do jej realizacji, a w szczególności: 
a) stanowiska wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały 

uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy; 
b) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń 

socjalno-bytowych; 

2) wyznacza opiekunów praktyk zawodowych, 

3) zapoznaje uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w 
zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) nadzoruje jej przebieg; 

5) sporządza, w razie wypadku dokumentację powypadkową; 

6) współpracuje z Branżową Szkołą; 

7) powiadamia Branżową Szkołę o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy. 

5. Praktyczna nauka zawodu organizowana i prowadzona jest u pracodawców, pod 
kierunkiem opiekuna, którym może być pracodawca lub wyznaczony przez niego 
pracownik. 

6. Ocenę śródroczną i klasyfikacyjną z praktycznej nauki zawodu  ustala opiekun. 

Rozdział 6. WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ 

§53.  

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w zakresie realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Współpraca Szkoły z poradnią polega na: 
1) opiniowaniu przez Radę Pedagogiczną wniosku do Poradni Psychologiczno–

Pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce. 
2) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży; 
3) uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z uczniem 

zaleceń poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach; 
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4) pomocy poradni w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych; 

5) realizowaniu przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą 
i edukacyjną funkcję Szkoły, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów dydaktycznych i wychowawczych. 

Rozdział 7. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA, 
WYCHOWANIA I OPIEKI 

§54.  

1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych. 

2. W Szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane 
dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze Szkołą. 

3. Za zgodą organu prowadzącego Szkołę, dokumentacja , o której mowa w ust. 1, może być 
prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej. 

Rozdział 8. WOLONTARIAT W SZKOLE 

§55.  

1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w 
środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i 
kulturalne. 

3. Członkiem klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę 
rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. 

4. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu: 
1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, 

empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 
4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 
5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie konkretnych 

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 
6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze 

wolontariackim w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach 
prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych 
przez inne organizacje; 

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 
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8) promowanie idei wolontariatu; 
9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do 

przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy; 
10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o 

charakterze charytatywnym. 

5. Wolontariusze: 
1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; 
2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie 

pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna; 
3) warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej 

deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych 
opiekunów); 

4) po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie 
przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole; 

5) członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie 
utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych; 

6) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 
troską o innych; 

7) członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 
8) członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach 

i warsztatach dla wolontariuszy; 
9) każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz 

wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i 
inicjatywy; 

10) każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, 
godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych; 

11) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 
regulaminu szkolnego klubu wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun 
szkolnego klubu wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu. 

6. Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki 
nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły; 

Rozdział 9. DORADZTWO ZAWODOWE 

§56.  

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację działań 
podejmowanych w Szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia 
i zawodu. 

2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań 
i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej 
ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi 
podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory 
były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami. 
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3. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, 
oczekiwane efekty i metody pracy. 

4. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 
zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w 
przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu doradztwa zawodowego ujęte są w 
Regulaminie Doradztwa Zawodowego i stanowi załącznik do Statutu. 

Rozdział 10.  POMOC MATERIALNA UCZNIOM 

§57.  

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z 
powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 
1) udzielanie pomocy materialnej: 

a) pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne, 
b) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie, 
c) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie 

uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji 
lub osób fizycznych. 

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 
edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 
sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

3. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 
samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej. 

4. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 
1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia; 
2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej; 
3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

5. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: 
1) rodzicami; 
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 
3) ośrodkami pomocy społecznej; 
4) organem prowadzącym; 
5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci 

i młodzieży. 

6. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 
1) ucznia; 
2) rodziców (opiekunów prawnych); 
3) nauczyciela. 
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Rozdział 11.  ZASADY REKRUTACJI 

§58.  

1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana 
przez Dyrektora Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2.  Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej, a także 
zakres oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu 
rekrutacyjnym określa Regulamin Rekrutacji sporządzany w każdym roku szkolnym. 

3. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy Komisji, określony w regulaminie 
dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym 
postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

4. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych; 
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona 
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 
kandydata do Szkoły. 

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

Rozdział 12. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE 

§59.  

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole realizowana przez każdego nauczyciela w 
bieżącej pracy z uczniem, polega w szczególności na: 
1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb; 
2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki 

nauczania; 
3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 
4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach 
zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu 
organizacyjnym Szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą 
to być: 
1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 
3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 
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4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze 
terapeutycznym; 

5) zajęcia logopedyczne; 
6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

3. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to: 
1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga i 

psychologa szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu; 
2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby 
indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem; 

3) warsztaty dla uczniów w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się; 
4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na 

podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i na wniosek rodziców 
uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości 
uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych. 

4. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej zawiera 
Regulamin udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
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Dział VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

Rozdział 1. CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

§60.  

1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony 
przez zasady przyjmowania sposób. 

2. Wraz z zakończeniem nauki w Szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej. 

3. Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi 
prawami człowieka i dziecka. 

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice 
rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia 
społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne. 

5. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone 
w Szkole. 

6. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia 
szkody. 

7. Wszyscy uczniowie Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej 
tradycje. 

Rozdział 2. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

§61.  

Prawa i obowiązki uczniów. 

1. Każdy uczeń w Szkole ma prawo do: 
1) wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia Szkoły; 
2) wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi Szkoły; dostępu do Statutu Szkoły 

oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych; 
3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania; 
4) znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu; 
5) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie 

promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych; 
6) informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, 

imprezach szkolnych, planu lekcji; 
7) bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i 

możliwości organizowanych na zasadach określonych w Statucie Szkoły; 
8) wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 
9) wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra 

innych; 
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10) wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw 
ważnych w życiu Szkoły, klasy, Samorządu Uczniowskiego; 

11) przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu; 
12) posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod 

warunkiem, że nie narusza praw i godności innych osób; 
13) uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych; 
14) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu; 
15) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego 

traktowania lub wyzysku; 
16) poszanowania własnej godności; 
17) opieki w czasie zajęć organizowanych w Szkole; 
18) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 
19) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego; 
20) zwracania się do Dyrektora Szkoły, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach 

osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 
21) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 

określonych przez Dyrektora Szkoły; 
22) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym 

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, 
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 

23) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie 
dobranej fryzury; 

24) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły; 

2. Uczeń w Szkole ma obowiązek: 
1) przestrzegania zasad kultury współżycia; 
2) dbania o honor i tradycje szkoły; 
3) nosić odpowiedni codzienny i galowy strój szkolny (estetyczny, schludny i skromny). 

Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, miejskich, państwowych, 
egzaminów, konkursów, olimpiad; 

4) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły oraz Rady 
Pedagogicznej; 

5) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i wszystkim 
ludziom poprzez społeczne akceptowane formy; 

6) usprawiedliwiania nieobecności w terminie 7 dni od dnia jej ustania w formie 
pisemnej (lub innej ustalonej z wychowawcą). Zasady usprawiedliwiania 
nieobecności stanowią odrębny dokument; 

7) posiadać legitymację szkolną. 

§62.  

W ostatnim tygodniu nauki (ostatnia klasa i zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze 
Szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa. 



STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W DARŁOWIE 

strona 53 

§63.  

Uczniom nie wolno: 
1. Przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu. 
2. Wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 
3. Wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu. 
4. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych. 
5. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody 

zainteresowanych. 
6. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych 

informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

Rozdział 3. ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

§64.  

1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły 
telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne np. odtwarzaczy MP3. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 

3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3. 

4. Poprzez używanie należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego): 
1)  nawiązywanie połączenia telefonicznego 
2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej; 
3) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 
4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 
5) transmisja danych; 
6) wykonywania obliczeń. 

W przypadki innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie używanie 
dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu. 

5. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, 
bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny. 

6. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być 
używany w trybie milczy. 

7. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby 
nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna 
jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

8. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń 
ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub 
może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie Szkoły. 

9. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie Szkoły: 
1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym; 
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2) telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie 
Szkoły; 

3) informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do 
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

10. Pracownik Szkoły odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” ma 
obowiązek: 
1) wyłączyć go przy właścicielu i oddać kartę SIM; 
2) wypisać pokwitowanie (2 egzemplarze, wzór w sekretariacie Szkoły), w którym 

powinny być zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data, godz. zabrania 
aparatu, typ aparatu, nazwisko i imię nauczyciela, podpis nauczyciela; 

3) przekazać jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi. 

11. Uczeń może na podstawie pokwitowania może odebrać aparat po zakończeniu zajęć 
edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak zostało ustalone z nauczycielem lub 
wicedyrektorem. W przeciwnym wypadku rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany 
osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne. 

12. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego 
skutkuje odpowiednim wpisem w dzienniku elektronicznym i upomnieniem Dyrektora 
Szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę Dyrektora Szkoły. 

13. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych 
pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń Rady Pedagogicznej 
(nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej 
dotyczącej sprawy służbowej). 

14. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli 
i pracowników Szkoły Dyrektor udziela upomnienia. 

Rozdział 4. NAGRODY I KARY 

§65.  

Nagrody 

1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 
2) wzorową postawę; 
3) wybitne osiągnięcia; 
4) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, 
Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich; 
2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 
3) dyplom; 
4) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów; 
5) nagrody rzeczowe. 
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4. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu Szkoły. 

5. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie  
z regulaminami. 

6. Odwołanie się od przyznanej nagrody przysługuje uczniom, rodzicom (prawnym 
opiekunom) oraz osobie nagrodzonej. Odwołanie od nagrody wnosi się do osoby, która 
przyznała nagrodę (wychowawca, Dyrektor Szkoły) w terminie siedmiu dni od ogłoszenia 
informacji o przyznanej nagrodzie, w formie pisemnej. 

7. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, w terminie do 
14 dni od dnia wniesienia odwołania. 

8. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

§66.  

Kary 

1. Uczeń może zostać ukarany w szczególności za: 
1) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych; 
2) lekceważenie obowiązków szkolnych, opuszczanie Szkoły, spóźnianie się, ucieczki z 

lekcji; 
1) dewastację i niszczenie majątku szkolnego, niszczenie środowiska przyrodniczego 

wokół Szkoły oraz brak reakcji na negatywne zachowanie koleżanek i kolegów;  
3) stwarzanie sytuacji zagrożenia poprzez wnoszenie niebezpiecznych narzędzi (noży, 

kastetów, gazów itp.). 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 
1) upomnienie wychowawcy klasy za 10 uwag za nieprzestrzeganie Statutu; 
2) upomnienie wychowawcy za 10 nieusprawiedliwionych godzin. 
3) upomnienie wychowawcy internatu; 
4) upomnienie Dyrektora Szkoły za 15 uwag za nieprzestrzeganie Statutu; 
5) upomnienie Dyrektora Szkoły za opuszczenie bez usprawiedliwienia 20 godzin 

lekcyjnych; 
6) nagana Dyrektora Szkoły za 20 uwag za nieprzestrzeganie Statutu; 
7) nagana Dyrektora Szkoły za opuszczenie bez usprawiedliwienia 25 godzin lekcyjnych; 
8) nagana Dyrektora Szkoły z jednoczesnym pozbawieniem ucznia na czas określony 

prawa do zamieszkania w internacie szkolnym; 
9) nagana Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem o możliwości usunięcia ucznia ze szkoły za 25 

uwag za nieprzestrzeganie Statutu; 
10) nagana Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem o możliwości usunięcia ucznia ze szkoły za 

opuszczenie bez usprawiedliwienia 35 godzin lekcyjnych. 

3. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 
1) wystąpienia do udzielającego kary w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go 

o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie, 
2) pisemnego odwołania do dyrektora w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go 

o wymierzonej karze. 
3) Dyrektor w ciągu 14 dni rozpatruje odwołanie. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 
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Rozdział 5. ZASADY SKREŚLENIA Z LISTY 

§67.  

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury skreślenia z listy 
uczniów. 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku skreślenia z listy uczniów: 
1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia 

dla innych uczniów lub pracowników Szkoły; 
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub 

naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych; 
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 
5) kradzież; 
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 
8) czyny nieobyczajne; 
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych 

środków dyscyplinujących; 
11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej; 
12) fałszowanie dokumentów szkolnych; 
13) opuszczenie ponad 60 godzin zajęć w roku szkolnym bez usprawiedliwienia; 
14) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o skreślenie z listy uczniów. 

§68.  

Procedura postępowania w przypadku skreślenia z listy uczniów: 

1.  Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz 
protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), 
Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania; 

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

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być 
wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się 
również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego. 

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

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje 
uchwałę dotyczącą danej sprawy. 
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6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły. 

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem 
uzyskania opinii. Brak opinii Samorządu Uczniowskiego w terminie 7 dni od 
zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 

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

9. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do 
czasu otrzymania ostatecznej decyzji. 

10. Szczegółowa procedura opisana jest w odrębnym dokumencie i stanowi załącznik do 
statutu. 

Rozdział 6. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§69.  

1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

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

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 
do: 
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie 
Szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno--

wychowawczej. 
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6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań 
wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 
3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której 
mowa w innych przepisach. 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do 
dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów; 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 
przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

§70.  

W ocenianiu obowiązują zasady: 
1. zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych); 
2. zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie; 
3. zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 
4. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 
5. zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany 

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 
6. zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w 

oparciu o okresową ewaluację. 

§71.  

1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania wewnątrzszkolnego zawarte są 
w Regulaminie oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Na podstawie regulaminu nauczyciele samodzielnie lub w ramach zespołów 
przedmiotowych opracowują Przedmiotowe Systemy Oceniania i składają je u Dyrektora 
Szkoły do 15 września każdego roku, jeśli uległy zmianie. Ustalone zasady tworzą 
Przedmiotowe Systemy Oceniania i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego 
przedmiotu. Przedmiotowe Systemy Oceniania dostępne są w bibliotece szkolnej 
i u wicedyrektora Szkoły. 
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3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, do 20 września danego roku informują 
uczniów i rodziców o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Powyższe informacje znajdują się także w Regulaminie oceniania wewnątrzszkolnego. 

4. Wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym informuje 
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach 
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
Uczniów informuje podczas zajęć z wychowawcą nie później niż do 20 września danego 
roku. 

5. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 3 i 4 informacji uczniom 
i rodzicom znajduje się w dzienniku elektronicznym. 

6. Nieobecność rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli 
i wychowawców z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 3 i 4. Z uwagi na 
nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami. 

§72.  

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

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

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi i jego 
rodzicom w sposób ustalony przez Dyrektora. Nauczyciel umożliwia uczniowi 
sfotografowanie pracy, aby w dowolnej chwili mógł do niej wrócić. Na wniosek ucznia lub 
jego rodziców inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi 
lub jego rodzicom – na terenie Szkoły i na warunkach określonych przez nauczyciela 
przedmiotu. Prace pisemne z danego roku szkolnego nauczyciel przechowuje do końca 
sierpnia tego roku. 

§73.  

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 



STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W DARŁOWIE 

strona 60 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych 
innymi przepisami. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 
w przypadkach określonych innymi przepisami. 

3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub 
zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 
edukacyjnym w przypadkach określonych innymi przepisami. 

§74.  

1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu 
styczniu (w przypadku ostatnich klas w miesiącu grudniu). 

2. Klasyfikację roczną (i końcową) uczniów przeprowadza się w miesiącu czerwcu 
(w przypadku ostatnich klas w miesiącu kwietniu). 

§75.  

1. Szczegółowe zasady wystawiania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
zawarte są w Regulaminie oceniania wewnątrzszkolnego. 

2.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

§76.  

1. O osiągnięciach ucznia rodzice są informowani są w następujący sposób: zebrania 
z rodzicami, zapis w dzienniku elektronicznym. 

2. Nie później niż na 15 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o 
przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, rodziców informuje się w 
następującym trybie: 
1) nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym organizuje się zebrania 

rodziców, na których wychowawcy przedstawiają propozycje ocen z zajęć 
edukacyjnych i zachowania (pisemne zestawienie ocen), 

2) potwierdzenie otrzymanej informacji wychowawca przechowuje w dokumentacji 
klasy do końca września następnego roku szkolnego. 

3. Nieobecność rodziców na zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i wychowawców 
z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 2. Z uwagi na nieobecność rodzic 
winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami. 

4. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu ocenę klasyfikacyjną śródroczną lub 
roczną wystawia nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 

5. Tryb ustalania oceny zachowania: 
1) na 15 dni przed terminem wystawienia ocen nauczyciele uczący w danej Szkole 

przedstawiają swoje propozycje ocen zachowania dla uczniów danego oddziału, 
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2) ocenę zachowania reguluje Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego. 

6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
1) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych po złożeniu osobiście lub przez rodzica pisemnego wniosku 
z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie do 2 dni od spotkania wychowawcy klas 
z rodzicami; 

2) wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia 
nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych; 

3) nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami 
edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie 1 dnia od 
otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu. 

7. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania po 
złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie, 
w terminie do 2 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej. Wniosek należy 
złożyć na ręce wychowawcy klasy. Nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku 
szkolnego kryteriami oceniania zachowania, podejmuje decyzję w terminie 1 dnia od 
otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu. 

8. Roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele najpóźniej na 2 dni przed rocznym 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

§77.  

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę 
czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu 
nieusprawiedliwionej nieobecności lub na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek 
jego rodziców złożony do Dyrektora Szkoły na 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, 
Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i formie określonej przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

§78.  

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżenia do Dyrektora 
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, 
nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 



STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W DARŁOWIE 

strona 62 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie 
określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, która: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

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. 

3. Sprawdzian, a także pracę komisji przeprowadza się w trybie i formie określonej przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

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

5. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W 
tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§79.  

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 
roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi, który 
uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, 
wlicza się także roczną ocenę uzyskaną z tych zajęć. 

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

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza w trybie i formie określonej przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia technikum, Rada Pedagogiczna może jeden 
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem 
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Rada podejmując decyzję 
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dotyczącą promocji ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego weźmie pod uwagę w 
szczególności zaangażowanie ucznia i frekwencję na zajęciach. 

7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w Szkole, uzyskał oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej (także w wyniku 
egzaminu poprawkowego). 

8. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał       z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia 
edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę uzyskaną 
z tych zajęć. 

9. Absolwent Branżowej Szkoły, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje                          
w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE), otrzymuje dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

10. Absolwent Branżowej Szkoły, który zdał egzamin czeladniczy z zakresu zawodu 
odpowiadającego rodzajowi rzemiosła, otrzymuje świadectwo czeladnicze. 
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Dział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§80.  

1. Branżowa Szkoła I stopnia używa pieczęci urzędowej o następującej treści: Branżowa 
Szkoła I stopnia w Darłowie. 

2. Tablica Branżowej Szkoły ma treść: Branżowa Szkoła I stopnia w Darłowie. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Dokumenty z zakresu działania Szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach jej 
urzędowania. 

4. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne 
przepisy. 

§81.  

1. Projekt zmian Statutu Szkoły przygotowuje Rada Pedagogiczna i uchwala jego zmiany lub 
uchwala Statut. 

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor Szkoły oraz każdy kolegialny organ 
Szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 
społeczności szkolnej. 

4. Statut Szkoły udostępnia się do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na stronie 
internetowej Szkoły. 

5. Dyrektor Szkoły jest upoważniony, po 5 zmianach do Statutu, do przygotowania tekstu 
jednolitego Statutu. 

6. Dyrektor Szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego 
upublicznienie społeczności szkolnej. 

 


